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1.  Geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst: 

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst. De laatste 

nieuwjaarsreceptie die door de Nederlandse Vereniging werd gehouden was 

op 11 januari 2020. Voor het eerst sinds 3 jaar konden wij weer een 

nieuwjaarsreceptie houden niet gehinderd door COVID-19. De receptie op 

14 januari 2023 was goed bezocht en zeer geanimeerd. Getuige ook de 

foto’s op de website. Onder de genodigden troffen we burgemeester Marc 

Charlier en meerdere schepenen als ook vertegenwoordigers van de 

verschillende bevriende verenigingen uit Tervuren en Holland House uit het 

Brusselse. In zijn toespraak sprak voorzitter Paul Brouwer van onderlinge 

verbondenheid en samenwerking. Gezamenlijk werd met een glaasje cava 

op het nieuwe jaar gedronken. 

2. Algemene Ledenvergadering (ALV 230322): 

De voorjaars-ALV is gepland op woensdag 22 maart van 15.00-17.00 uur. 

Uitnodiging en agenda volgen. De agenda zal zoals gebruikelijk omvatten 

het geïntegreerde (financieel en activiteiten)jaarverslag van het bestuur, 

het verslag van de verificatiecommissie, goedkeuring van de jaarrekening 

en –met uw instemming- décharge van het bestuur. Daarnaast zal onder 

het agendapunt ‘bijpraten bestuur’ aandacht worden besteed aan: 

opvolging van de enquête, clubactiviteiten, ledenwerving en jubilarissen. 

Noteert u de datum alvast in uw agenda. 

3. Opendeurdag voorjaar 2023: 

Zoals gememoreerd op de ALV van december is de opendeurdag op 11 

september 2022 een succes geworden en voor herhaling vatbaar. De 

precieze datum hoort u nog. Deze keer is het wellicht beter om e-

mailadressen te verzamelen van diegenen die in het verleden belangstelling 

hebben getoond of van wie wij vermoeden dat ze belangstelling zullen 

hebben en die personen gericht aan te schrijven i.p.v. willekeurig flyers 

ronddelen. U kunt daarbij helpen. Overwogen wordt om ook Overijse en de 

rest van de Druivenstreek erbij te betrekken. Het bestuur komt hier nog op 

terug. 

  

  Uitnodiging 

Opendeurdag 

Nederlandse Vereniging 

11 september 2022 van 13.00 tot 
18.00 

 Leuvensesteenweg 4a, TERVUREN 

 

Graag nodigen wij u uit om ons 
clubgebouw te bezoeken, kennis te 

maken met allerlei clubactiviteiten of 
gewoon met aanwezige leden en een 

hapje/ tapje een plezant praatje te 
maken.  

Ook stelt Astrid Hoge - van 
Veldhuizen aldaar haar schilderijen 

tentoon. 

 

Opendeurdag 

Nederlandse Vereniging 

11 september 2022 van 13.00 tot 
18.00 

 Leuvensesteenweg 4a, TERVUREN 

 

 

  UIT DE (virtuele) BESTUURSKAMER  
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4. Toegangsprijzen voor gasten (niet-leden) bij evenementen: 

Als vervolg op de discussie in de laatste ALV over het uitnodigen van gasten 

op onze evenementen (dat gunstig kan zijn in het kader van ledenwerving) 

en het voorstel van een uwer om niet-leden een hogere toegangsprijs dan 

leden te laten betalen omdat zij profiteren van de uit de contributies 

betaalde algemene voorzieningen, is door het bestuur het volgende 

besloten: 

• Het principe zal in eerste instantie toegepast worden op de 

drukbezochte evenementen: Indonesische rijsttafel (+€10), BBQ 

(+€5) en Kerstlunch (+€15). 

• Vanaf de publicatie van de activiteit kan inschrijven geschieden via de 

website en zal tevens de prijs van het evenement voor leden vooruit 

betaald dienen te worden op de bankrekening van onze vereniging. 

• Indien er 5 dagen voor de activiteit nog plaatsen beschikbaar zijn, 

kunnen ook gasten van leden zich inschrijven. Dit geschiedt via een 

e-mail aan de organisator van het evenement die dit op de website 

bijwerkt. Ook hier dient vooraf betaald te worden en dient de hogere 

prijs dan de ledenprijs te worden betaald. 

• Indien het evenement het maximum aantal deelnemers heeft bereikt, 

wordt een reservelijst aangelegd. Indien deelnemers alsnog –uiterlijk 

2 dagen voor het evenement- opzeggen, dan worden de open 

plaatsen ingevuld in eerste instantie door leden op de reservelijst en 

in tweede instantie door gasten op de reservelijst. E.e.a. in volgorde 

van inschrijving. 

De rijsttafel op 17/2 zal als eerste evenement op deze nieuwe leest 

geschroeid worden. Indien dit systeem naar behoren functioneert, kan 

uitbreiding naar andere activiteiten worden overwogen. Bij bridgedrives 

betalen niet-leden reeds een entree van €6. 

 

Namens het bestuur:  

Caroline Ernst (secretaris) op 26 januari 2023 

 

 

 

 

  



Programma FEBRUARI 2023

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

woensdag 1 18:00-20:00 Happy Hour
vrijdag 3 15:30-18:00 Open deur: schilderijententoonstelling

16:00-18:00 Biljarten
16:00-18:30 Wijnclub
18:30-21:00 */+ Clubavond

zondag 5 15:00-17:00 Dansles en vrij dansen

woensdag 8 11:00-12:30 Biljarten voor dames
12:00 Bibliotheek open
12:30-14:30 */+ Lunch
14:30-17:30 Schaken

donderdag 9 10:30-14:30 # Duplicate Donderdagbridge
20:00-22:00 * Lezing door W. Verwey:Muzikale Zwerftocht

vrijdag 10 15:30-18:00 Open deur: schilderijententoonstelling
16:00-18:00 Biljarten
17:00-19:00 Aperitief op vrijdag

donderdag 16 17:30-19:30 * Europakring : De laatste ontwikkelingen in  
het EU-energiebeleid

vrijdag 17 15:30-18:00 Open deur: schilderijententoonstelling
16:00-18:00 Biljarten
18:00-21:00 */+ Indonesische rijsttafel

zondag 19 14:00-17:30 * Zondagbridge

woensdag 22 11:00-12:30 Biljarten voor dames
12:00 Bibliotheek open
12:30-14:30 */+ Lunch
14:30-17:30 Schaken

donderdag 23 10:30-14:30 # Duplicate Donderdagbridge
vrijdag 24 15:30-18:00 Open deur: schilderijententoonstelling

16:00-18:00 Biljarten
17:00-19:00 Aperitief op vrijdag

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

VOORUITBLIK MAART

woensdag 1 Happy Hour
vrijdag 3 Clubavond
vrijdag 17 Filmavond met maaltijd
woensdag 22 15:00 Algemene Ledenvergadering

av/3

 5
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MEDEDELINGEN VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE  

 

FEBRUARI 2023 

 

WOENSDAG 1 FEBRUARI vanaf 18:00 

HAPPY HOUR 

Viktoriia Miroshnyk, de Oekraïense schilderes, wier werk nu aan onze muren 

hangt, stelt zich voor. Uw belangstelling en uw steun worden zeer gewaardeerd. 

3 nieuwe leden stellen zich voor. Uw belangstelling wordt zeer gewaardeerd. 

 

DONDERDAG 9 FEBRUARI om 20:00 

LEZING door Wynold Verweij 

MUZIKALE ZWERFTOCHT 

Wynold Verweij neemt u graag mee op een zwerftocht door de klassieke muziek 

vanaf de late 19e eeuw tot vandaag. Hij start met Mahler, Debussy en Wagner en 

via de 20e eeuw (Schönberg, Berg, Webern, Bartok, Ligeti, Messiaen etc) zal hij 

u de 21e eeuw binnenloodsen. Op deze wijze wordt hedendaagse klassieke 

muziek in de context van het verleden geplaatst, waardoor herkenbaarheid en 

toegankelijkheid gewaarborgd blijft. Het wordt een avond vol muziek, luistertips 

en suggesties voor concertbezoeken. 

 

DONDERDAG 16 FEBRUARI om 17:30 

EUROPAKRING  o.l.v. Ad van der Meer 

De laatste ontwikkelingen omtrent het energiebeleid.  

Inleiding door Pierre Schellekens 

 

VRIJDAG 17 FEBRUARI 

INDONESISCHE RIJSTTAFEL 

Op veler verzoek organiseren we opnieuw een Indonesische rijsttafel. U weet 

wat u mag verwachten. 
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OPENDEUR OP VRIJDAGMIDDAG 

U weet het al: sinds twee weken opent de club elke vrijdagmiddag de deuren voor 

bezoekers van de schilderijententoonstelling. De bedoeling is Tervurenaars en alle 

andere voorbijgangers te interesseren voor die kunst … en voor onze vereniging. 

 

Er zal steeds één van ons, -ja, ook van u-, aanwezig zijn om bezoekers rond te 

leiden, één en ander te vertellen over ons clubleven, indien gewenst een flyer in 

de hand te drukken.  

Het is ook een goede gelegenheid voor u om kennissen, familieleden en goede 

buren eens een kijkje te laten nemen in het gebouw waar u een deel van uw vrije 

tijd doorbrengt. 

 

Natuurlijk zit er een verzoekje in de staart: we zoeken naar vrijwilligers die zo 

nu en dan, eens in de twee maanden ofzo, een middag gastvrouw of -heer 

willen zijn.  

Van 15:30 tot 18:00. Heel graag wachten Annemarie Saracino en Froukje 

Roolvink op uw bericht en maken ze met u een afspraak over welke vrijdag 

u schikt.  

 

Namens de ledenwervingscommissie 

Annelies Smilde 

  



8  

Bridge op donderdag 
 

Donderdag om de 14 dagen wordt er sinds lange tijd een 

damesbridgedrive georganiseerd. 

Grote verandering is dat nu ook heren welkom zijn. Wij willen dus 

een gemengde donderdagbridge zijn waarop ook heren en niet-leden 

kunnen spelen. De entree voor niet-leden is € 6,--. 

 

Afgelopen donderdag bleek al dat er enthousiasme is voor deze 

formule. De eerstvolgende duplicate mixed is op 9 februari. En 

vervolgens om de 14 dagen. 

 

De aanvang is 10.30 uur (deuren open 10.00 uur). Na 4 rondes eten 

wij gezamenlijk een broodje, dan nog 2 rondes spelen en om 14.30 uur 

eindigen wij. 

 

Graag uw aanwezigheid bevestigen bij Toos Brauckmann, liefst voor 

woensdagmorgen en liefst per e-mail: 

catharina.brauckmann@telenet,be. Zij kan eventueel ook voor een 

partner zorgen. 

 

Het zou leuk zijn een heleboel nieuwe gezichten te zien. 

 

Carla Dille 

  

mailto:brauckmann@telenet
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Actie:    Whatsapp Wandelen 

 

Er heerst een algemene oproep om nieuwe activiteiten op te starten, om “oude” 

activiteiten op te frissen. Een idee om op te frissen komt van Petra ter Woort. Zij 

wil een  Whatsapp-groep opzetten voor wandelliefhebbers. Niet de “officiële” 

wandelingen die Elly Blom (en Aagje Runia) tweemaal per jaar blijven 

organiseren, maar een informeel contact tussen mensen die zo nu en dan eens de 

deur uit willen en die dat liever samen doen dan in hun eentje.  

Niet iedereen is vertrouwd met Whatsapp. Het is best eenvoudig. Petra is bereid 

om uitleg te geven. 

 

Met aan de voordeur het park en het bos nodig ik uit om spontaan, afhankelijk van 

de weather app, even een uurtje te wandelen. 

Trefpunt: pleintje tussen gemeentehuis & Warandepoort. 

Indien interesse: stuur de nodige coördinaten zodat je uitgenodigd kan worden op 

de Whatsapp groep die opgezet zal worden: WANDELLIEFHEBBERS. 

 

Via Whatsapp aan: Petra ter Woort : 0496 82 10 77 

 

Petra ter Woort 
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Europakring 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 december jl. is het opzetten van 

een EU-tafel binnen de Nederlandse Vereniging naar voren gebracht. Het doel 

van deze Europakring is van gedachten te wisselen over een aantal actuele 

onderwerpen met betrekking tot de Europese eenwording. 

De eerste bijeenkomst is gepland op donderdag 16 februari, aanvang 17:30 

uur op de club. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot het EU 

energiebeleid zullen worden besproken. 

De bijeenkomst zal worden ingeleid door Pierre Schellekens, werkzaam bij DG 

Energie van de Europese Commissie, gevolgd door een discussie. Daarna is er 

een gezellig samenzijn. 

 

Belangstellenden wordt gevraagd zich van te voren in te schrijven via de 

website van de Vereniging en graag voor 13 februari.  

Dit omwille van het toesturen van info e. a.  

De trekker van dit project is Ad van der Meer (vandermeer09@gmail.com). Hij 

is graag bereid eventuele nadere inlichtingen te verstrekken. 

Hij zal ook contact opnemen met diverse leden van de Vereniging teneinde dit 

project onder de aandacht te brengen. 

Uiteraard zijn verdere suggesties bij hem welkom. 

 

Ad van der Meer 

  

mailto:vandermeer09@gmail.com
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Mijn tuin in januari. 

 

Januari is volgens mijn kalender “De Druivelaar” de vorstmaand. In diezelfde 

kalender lees ik het volgende rijmpje: 

In januari mag het vriezen 

stenen uit de grond 

de boer en zal niet kniezen 

maar vindt dat heel gezond. 

 

Door het vriezen gaat er nl. veel onkruid 

dood en wordt de grond van de in de herfst 

omgeploegde akker verkruimeld, wat 

gunstig is voor het inzaaien. 

Nu heb ik in mijn moestuin, zoals in een 

vorige aflevering reeds vermeld, de grond 

niet omgespit maar omgewoeld om de 

bodemcultuur niet te verstoren. 

Dus dat verkruimelen is bij mij niet aan de 

orde. 

 

In mijn bloementuin bloeien de in een bak 

geplante winterharde viooltjes volop. De 

naam zegt het al, ze kunnen heel goed tegen 

vrieskou. Ook de bloeiende winterheide, Erica, heeft geen last van winterse 

weerstoestanden. Van de bolgewassen zijn het de Sneeuwklokjes die het eerst 

bloeien. Ook hier verraadt de naam al dat ze evt. sneeuw best trotseren, alhoewel 

er deze maand hier weinig sneeuw is gevallen. 

In een TV-reportage over Brussel werd vermeld dat in parken aldaar al Narcissen 

bloeien. Nu worden in Vlaanderen Narcissen ook Paasbloemen genoemd omdat 

ze gewoonlijk rond Pasen bloeien, maar dat ze nu in januari al in bloei staan, is 

wel heel vroeg. 
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Van de struiken in mijn tuin bloeien de 

Viburnum Tinus, met witte bloempjes, 

en de Kornoelje (Cornus Mas) met 

helgele bloemen in bundeltjes. Vooral 

de Kornoelje valt op, omdat er nog 

geen bladeren aan de struik zitten in 

tegenstelling tot de Viburnum die 

groen blijvend is. 

Je kunt het voorjaar ook al binnen 

halen met bv. een Amaryllisbol die een 

prachtige grote bloem geeft. (zie foto). 

 

Tot slot wil ik het ook even over een 

andere tuin in wording hebben. Aan de 

overkant van de straat waar ik woon is, 

vooral op initiatief van een (nieuw) lid 

van de Nederlandse Vereniging een project voor een educatieve schooltuin op 

poten gezet. De gemeente Tervuren heeft daarvoor  een stuk braakliggend terrein 

ter beschikking gesteld. Het perceel is eerst afgedekt met karton en daarna zijn 

met planken afgebakende zaaibedden opgevuld met tuinaarde en compost. 

Alhoewel er nog niets is geplant of gezaaid, wordt de tuin in wording al regelmatig 

bezocht door schoolklassen van de gemeentelijke basisschool en een leerkracht 

geeft daarbij uitleg aan de kinderen. De leerlingen hebben zelf een naam mogen 

bedenken en sinds kort staat er een bord met de vermelding “Het groene paradijs”. 

Hopelijk komt de schooljeugd ook tot de ontdekking dat  “wat groeit en bloeit 

steeds weer boeit”. 

 

Bert Haijtink 
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Weer een bank 

Zoals vorige keer beschreven: eind 1978 had ik voor mijn Amerikaanse werkgever, Teledyne 

Inc, een voor ons doen  zeer groot contract afgesloten voor leveren en installeren van het 

“groundpower” systeem op de luchthaven van Jeddah in Saoedi-Arabië. Als onderaannemer 

voor het installatiewerk hadden we een locale installateur, de firma Binladen, aangesteld. Het 

moge duidelijk zijn dat we om zo’n project te kunnen ondersteunen een kantoor ter plaatse 

moesten openen. De bureaucratische maatregelen in dat land, waaronder het vinden van een 

sponsor, waren gigantisch. Hierover zal ik niet uitweiden, maar ik beperk me tot één praktisch 

voorbeeld: het openen van een bankrekening. 

Tijdens mijn eerste trip naar Jeddah na afsluiten van het contract ging ik op pad met een check 

van $ 40,000 om dat geld, nodig voor de aanloopkosten, op een bank te zetten. Bij Teledyne 

Inc was de Bank of America de vaste bankier. Alle dochtermaatschappijen, in die tijd ongeveer 

150, moesten onder alle omstandigheden met BofA werken, ik haalde elke maand mijn 

paycheque bij het filiaal in Brussel. In de upper circles van Teledyne Inc circuleerde bovendien 

een gerucht dat er een samenwerkingsverband bestond tussen BofA en een Saoedi-Arabische 

bank en ik kreeg strikte instructies om met die bank te werken. Jeddah was toen in feite nog een 

heel kleine stad, weliswaar werd overal gebouwd, maar het was overzichtelijk. Hoewel 

straatnamen uitsluitend in het Arabisch waren, had ik het kantoor van de betreffende bank snel 

gevonden. Het bevond zich in een vrij groot gebouw, zowel aan de bouwstijl als de conditie 

was te zien dat het aan vervanging toe was.  Ongetwijfeld was men daar elders in de stad al mee 

bezig maar op dit moment moest die bank het met dit gebouw doen. Ook al waren er uitsluitend 

naamplaten met Arabische teksten aan de muur, de ingang vond ik ook nog wel, maar bij het 

binnengaan werd ik toch verrast, geen receptie (zeker geen receptioniste) en geen enkel loket. 

Ik stond in een grote zaal met zo'n 30 mannen, uiteraard in traditionele kleding, de thawb, die 

in een halve kring, op comfortabele stoelen gezeten, ontspannen met elkaar in gesprek waren. 

Een soort koffietafel zonder koffie en zonder tafel.  

 

Wat te doen bij gebrek aan een receptionist? Ik wendde me dan maar tot de man op de uiterste 

flank links en vroeg, in het Engels, waar ik terecht zou kunnen om een rekening te openen. Hij 

keek me eens aan en sprak me vriendelijk toe, waarschijnlijk om te zeggen geen Engels te 

spreken. 
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Vragend keek ik naar de man ernaast die onmiddellijk, naar ik aanneem in vloeiend Arabisch, 

met mijn eerste gesprekspartner ging overleggen. Dat duurde vrij lang en beiden keerden zich 

daarbij ook frequent naar mij, waarop ik dan weer minzaam glimlachte, wat kon ik anders? Het 

zal niet zo lang geduurd hebben, maar voor mij leek het een eeuwigheid, toen nummer twee 

breed gebarend, eerst naar mij en vervolgens naar de man die zich midden in de halve kring 

bevond, wees. Hij sprak daarbij meerdere malen het woord “boss” uit. OK dacht ik, nu weet ik 

wie ik moet hebben en bedankte zwijgend met buigen en gebaren. De “boss” was zeker zo 

aardig als de mannen op de linker flank, maar de communicatie liet ook hier veel te wensen 

over. Uiterst klantvriendelijk maar als marketeer toch geheel in gebreke blijvend wanneer je 

bedenkt dat er iemand voor hem stond met een check van $ 40,000 die een rekening wil openen, 

kijk maar eens hoe ze dan reageren bij de KBC, de ING, of andere soortgenoten. Ik bleef de 

check onder zijn neus duwen, daarbij uitdrukkelijk op het logo van de BofA wijzend. 

Uiteindelijk werkte dat, ineens scheen hij zich iets te herinneren en dat bracht hem ertoe mij 

vrolijk toe te roepen: “Sixth floor”. Ik moet eerlijk toegeven dat het bij mij ook even duurde 

voor ik mij realiseerde dat hij nu inderdaad de Engelse taal gebruikte. Maar nu werd het mij 

duidelijk, ik was in een kantine of misschien wel een gebedsruimte terechtgekomen en voor de 

loketten moest ik op de zesde etage zijn. Die indruk werd nog versterkt toen deze mogelijke 

directeur mij nog, gepaard gaande met de gebruikelijke taalproblemen, wist uit te leggen dat ik 

voor de zesde etage eerst weer naar buiten moest en om het gebouw heen moest lopen, want 

aan die kant was de lift.  

Zo gezegd zo gedaan, de lift was snel gevonden, op z'n minst gezegd geen modern type, en ik 

was op weg naar de zesde verdieping. Helaas, ergens tussen de vierde en de vijfde verdieping 

hield de opgaande beweging op. Daar stond ik dan, als enige in een lift die niet meer bewoog. 

De oorzaak leek me, gezien het Jeddah van die tijd, en de staat van het gebouw, wel voor de 

hand liggend: de elektriciteit was uitgevallen. Vast zitten in een stilstaande lift wordt meestal 

als minder prettig ervaren, maar als verkoper van UPS-en (de trouwe lezer weet dat dit een soort 

noodstroom aggregaat is) had ik er geen probleem mee. De elektriciteit komt wel weer terug en 

het schept verkoopkansen. Geduldig zijn is het enige wat je kan doen. Kennelijk waren de 

ingezetenen van het gebouw, employees van de bank denk ik, het daar niet mee eens. 

Waarschijnlijk kwam stroomuitval vaker voor en had men een daarbij behorend scenario 

ontwikkeld. Al snel hoorde ik veel lawaai en geroep en het duurde niet lang of de liftdeur werd 

op de een of andere manier van buiten af geopend en ik werd op een sympathiek klinkende 

wijze toegesproken. Aangezien mijn kin zich ongeveer 15 cm boven de vloer van de vierde 

verdieping bleek te bevinden, waren de sandalen van de mij toesprekende persoon, onderdeel 

van de traditionele kleding, het eerste dat mij opviel. Ik moest met het hoofd ver achterover 

hellen om hem helemaal te zien. Binnen de korte tijd, nodig om vast te stellen dat wij elkaars 

taal niet machtig waren, voegden zich er wel vijf of zes collega’s bij. Allemaal lachten ze vrolijk 

en maakten gebaren waaruit mij duidelijk werd dat ze mij er wel even uit wilden helpen. Als 

“deskundige” was ik er mij zeer wel van bewust dat er mogelijk geen verdere beveiligingen 

waren en als de elektriciteit terug zou komen zou het best kunnen dat de lift zijn omhoog gaande 

beweging voort zou zetten. Gebeurt zoiets halverwege de poging mij eruit te trekken dan zou 

ik me in een soort guillotine, elektrisch aangedreven en niet uitsluitend op de nek gericht, 

bevinden. Het was niet het moment, en het waren ook niet het soort toehoorders, om dit alles 

in detail uit te gaan leggen, afgezien van de taalbarrière. Ze drongen echter hevig aan, mogelijk 

hadden zij bij een eerdere gelegenheid meegemaakt dat het meer dan een dag geduurd had om 

de lift te repareren, ze bleven maar aandringen. Binnen de linguïstische beperkingen lukte het 
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mij een plan uit te werken, ik ging tellen en zij zouden mij bij drie met vereende krachten zo 

snel mogelijk eruit trekken. 

En dat gebeurde, ze hadden mijn plan goed begrepen, want na tel drie lagen we met z'n allen 

op de grond van de vierde verdieping op vrij grote afstand van de lift en luid schaterend van de 

lach. Nadat bij hen de thawb en mijn kostuum (in die hitte!) glad gestreken was, werd ik naar 

de zesde verdieping via het trappenhuis begeleid, dat hoorde allemaal bij de service. En zie, op 

één van de deuren op die verdieping zat een stukje papier, mogelijk een briefhoofd, geplakt met 

de text: Bank of America. Loketten waren hier net zo min als op de begane grond. Dan maar 

op die deur geklopt en, ik kon mijn oren nauwelijks geloven, er werd luid “come in” geroepen. 

Het was geen grote kamer, één bureau, met daarachter een man in overhemd (tot nu toe had ik 

bij dit bezoek aan de bank alleen thawbs gezien), waarvan het bovenste knoopje open was en 

de knoop van de stropdas iets naar beneden geschoven. Amerikaanser kun je het niet treffen en 

dat geldt ook voor de volgorde van de woorden: “What can I do you for?”. Ik had minder dan 

twee zinnen nodig om de man in een luid lachen te doen uitbarsten. “Wat hebben ze je in 

vredesnaam wijs gemaakt, die relatie met de BofA ben ik, dat is alles. Ik ben een BofA 

employee en ze hebben mij verhuurd aan deze instelling, bank is niet het juiste woord. Ik moet 

hen leren een zeer eenvoudige administratie te voeren. Dat is erg moeilijk en tot zover lukt het 

niet. Zet in vredesnaam je geld niet op deze bank, ze zijn het gegarandeerd de volgende dag 

kwijt, en ik bedoel daarmee niet dat er sprake zou zijn van criminaliteit, het raakt gewoon zoek! 

Er is maar één bank in Jeddah waar je met je geld naar toe moet gaan en dat is de Albank 

Alsaudi Alhollandi, de ABN”. 

In verband met het grote aantal bedevaartgangers uit Nederlands-Indië dat jaarlijks via Jeddah 

naar Mekka trok, had Nederland al ver voor de Tweede Wereldoorlog een bank opgericht in 

Saoedi-Arabië. Er waren in 1978 wel meer banken, uit verschillende landen, die in 

samenwerking met locale banken zich snel ontwikkelden - oil-boom- maar BofA bevond zich 

nog niet in dat stadium. Deze man was absoluut van mening dat de Albank Alsaudi Alhollandi 

de meeste ervaring had en het best functioneerde. Dat advies kon ik moeilijk in de wind slaan, 

hiermee was mijn bezoek aan de relatie van de BofA ten einde gekomen en kon ik via de trap 

van de zesde verdieping afdalen, de lift werkte nog steeds niet.  

De volgende dag eerst uitgezocht waar zich de Albank Alsaudi Alhollandi bevond en daar 

binnengestapt. Dit was inderdaad wat men zich bij een bank voorstelt, er waren zelfs loketten. 

Geen receptioniste maar er was wel iemand aan wie ik in het Engels naar de manager kon 

vragen. Dat bleek Fred Schillern, te zijn die ik, zij het vaag, nog kende van de hockeyclub 

Oranje. Niet alleen dat, het bleek dat Hochtief, de hoofdaannemer van het luchthavenproject, 

ook voor deze bank gekozen had. Geen enkele twijfel, hier opende ik een rekening en stalde er 

de $40,000 veilig. Na terugkomst meldde ik mijn beslissing met ABN te werken aan de 

financiële Teledyne man in Brussel. Die kreeg bijna een hartaanval, hoe kon je zoiets doen, 

instructies het geld op de BofA te zetten negeren en dan, als Nederlander nota bene naar de 

ABN gaan, corrupter kan je het niet bedenken, hij vreesde het ergste. Het viel mee, wel ging bij 

mijn volgende trip, kort erna, mijn Amerikaanse baas mee, want het moest natuurlijk even 

gecontroleerd. Het hele bezoek heb ik met hem herhaald: vanaf de halve cirkel thawbs tot en 

met het kamertje van de BofA man die vereerd was nu ook een Vice President in zijn bescheiden 

kantoortje te mogen ontvangen. Natuurlijk hadden we het geluk dat de lift dit keer niet bleef 

steken.                                                                                                            Jaap van der Horst 
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Drie dagen in Cannes 

Omstreeks 1990 ging ik in de zomer voor drie dagen naar Cannes, met de 

nachttrein die om 7 uur ’s avonds uit Brussel-Zuid vertrok. Dit was een trein met 

couchettes. Per coupé waren er zes slaapplaatsen (couchettes) waarvan drie aan 

de ene kant en drie aan de andere kant, boven elkaar. Zijn zulke couchettetreinen 

er nog? Sinds die reis naar Cannes heb ik nooit meer in zo’n trein gezeten. 

In mijn coupé waren we slechts met zijn vieren. Twee jonge Franse meisjes en 

een forse blonde kerel van een jaar of 40, een echte zeebonk zo te zien, 

waarschijnlijk uit een Noordelijk land. Er ontwikkelde zich een gesprek tussen de 

Franse meisjes en de als zeebonk uitziende kerel die inderdaad zeeman was en die 

Frans sprak alsof het zijn moedertaal was. Hij vertelde dat hij zijn schip had 

verlaten in Rotterdam en morgenochtend zou aanmonsteren op een ander schip in 

Marseille. De trein zou de volgende ochtend om 7 uur in Marseille aankomen. De 

meisjes vertelden dat de trein al om 4 uur in Lyon zou aankomen en dan moesten 

zij eruit. Zouden zij op tijd wakker worden en konden zij de steward vragen hen 

even voor 4 uur te wekken? Daarover ging het gesprek nu tussen hen drieën. 

Maar ineens realiseerde ik mij iets vreselijks.  Als de meisjes om 4 uur de trein 

verlieten, dan was ik in de vroege morgenuren, tussen 4 en 7, alleen met de 

zeeman in de coupé - allebei in de onderste bedden (de jonge meisjes hadden de 

bovenste bedden genomen) op slechts een meter afstand van  elkaar. Wat te doen? 

Kon ik nog van coupé wisselen?  Maar dat leek niet zo eenvoudig. Ik voelde me 

bevreesd, maar ondernam voorlopig niets en viel toch in slaap. 

Ik word wakker door gestommel. De meisjes proberen zo zacht mogelijk op te 

staan en de coupé te verlaten. Het is dus 4 uur in de ochtend. Even later ben ik 

alleen met de zeeman. Vanonder mijn deken loer ik stiekem (ik doe net of ik nog 

slaap) naar de overkant. Dan staat de zeeman op. Ik schrik. “Wat is hij van plan?” 

vraag ik mij angstig af. Hij doet de deuren van de coupé open, loopt de gang op 

en doet de deuren van de coupé achter zich dicht. Wat een opluchting. Ik wacht 

op zijn terugkomst, maar hij komt niet terug. Ik sta op om de gang in te kijken. 

Hij leunt op de rail die langs de ramen van de gang loopt en kijkt naar buiten, waar 

op dat moment nog nauwelijks iets te zien is. Tijdens het hele verdere traject naar 

Marseille blijft hij op de gang.  

Pas uren later kom ik in Cannes aan, want vanaf Avignon wordt de trein een 

boemeltrein die bij vele haltes stopt.  

Ik ontmoet in Cannes twee Nederlandse vrouwen die enkele dagen eerder daar 

zijn aangekomen. ’s Avonds gaan we met zijn drieën eten en daarna een 

wandeling maken.  Ze beginnen de stad al aardig te kennen. Ze vertellen mij dat 
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er in Cannes geen criminaliteit is en dat de mensen er bijzonder netjes zijn, want 

ze gooien geen rommel op straat, zowel het een als het ander in tegenstelling tot 

Nederland.  We nemen plaats op een bank in het park. Een eindje verder staan wat 

jongelui met elkaar te praten. Opeens staat een van die knapen daar met een mes 

in zijn hand, waarop een ander ook een mes tevoorschijn haalt. Wij gaan dan maar 

gauw het park uit. Nu lopen wij in de voornaamste winkelstraat van Cannes, rue 

d’Antibes. Voor ons loopt een elegant jong koppeltje – de vrouw met een mooi 

tasje over haar schouder.  Een scooter rijdt voorbij en probeert het tasje van de 

schouder van de vrouw te rukken. Het lukt net niet. We komen langs een winkel 

waar fruit wordt verkocht. Onder andere staat er een kistje met tomaten buiten. 

“Oh”, roept een van de Nederlandse vrouwen  “hier liggen heerlijk in de zon 

gerijpte tomaten. Dat is wat anders dan die Nederlandse kastomaten.” Ik wijs haar 

erop dat ze in een kistje liggen met het opschrift (waarom moet ik de pret 

bederven?) “Groenteveiling Delft”.  

 

De volgende morgen ben ik voor 

zeven uur wakker. Ik kan vanuit 

mijn hotelraam de boulevard zien.  

Er komt een grote sproei- en 

bezemwagen van de gemeente 

langs. Vanuit mijn hotelraam zie 

ik ook het Palais des Congrès, een 

lelijk modern gebouw waarvan de 

buitenkant nagenoeg geheel uit 

glas bestaat, waar mannen bezig 

zijn de ramen te zemen. Ook op de volgende ochtend zie ik de bezemwagen op 

de boulevard en de glazenwassers bij het Palais des Congrès. Misschien zijn de 

mensen hier toch niet zo bijzonder netjes, maar zorgt de gemeente ervoor dat de 

boel elke dag  wordt schoongemaakt.   

De volgende keer zal ik schrijven over de gebeurtenissen tijdens mijn tweede en 

derde dag in Cannes, want als ik dat nu zou doen, zou mijn verhaal te lang worden.   

Engelina Lucas  
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