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1. Tentoonstellingen:  

Op donderdag 2 maart werd er op de Nederlandse Vereniging afscheid genomen van de 
Oekraïense kunstenares en vluchtelinge Viktoriia Miroshnyk. Het was haar eerste 
solotentoonstelling. Bij deze finissage die georganiseerd was door Tervurenaar en 
initiatiefnemer Dirk Lefebure waren aanwezig onze beschermheer Ambassadeur P.J. 
Kleiweg de Zwaan, de ons welbekende provinciegouverneur Jan Spooren, 
burgermeester Marc Charlier en 5 van de 6 schepenen. De NV voorzitter verwelkomde 
iedereen en bedankte in het bijzonder Viktoriia Miroshnyk. Hij verwees naar het 
beroemde schilderij van Pablo Picasso “El Guernica” uit de Spaanse burgeroorlog naar 
aanleiding waarvan deze laatste ooit had gezegd: "Oorlog is een misdaad tegen de 
mensheid. Maar kunst is de hoop op een betere wereld.” Als blijk van dank schonk de 
schilderes één van haar werken aan de NV.  

Na zaterdag zal er een fototentoonstelling komen van ons lid Nico Roest: die van jongs 
af aan geïnteresseerd was in de “zwarte fotografische box”.  Pas na zijn pensioen 
hervond hij zijn jeugdliefde weer van fotograferen en het zelf ontwikkelen en bewerken 
van foto’s.  Te zien zijn schitterende bewerkte en onbewerkte natuur- en landschap 
kleurenfoto’s alsook een selectie van bewerkte en onbewerkte zwart-wit foto’s. 

2. Bestuursvergadering 280223: 
a. De ALV van 22 maart werd voorbesproken en het bestuurlijk jaarverslag over 

2022 vastgesteld. 
b. Voortaan zullen Happy Hours alleen georganiseerd worden als zij 

gecombineerd kunnen worden met andere activiteiten zoals het fêteren van 
jubilarissen, kennismaking van nieuwe leden of de introductie van een 
exposerende kunstenaar. 

c. Het bestuur wil opnieuw benadrukken het handhaven van het rookverbod 
inclusief e-sigaretten in de voorzaal. Bij wijze van uitzondering wordt het 
gedoogd in de achterzaal. 

d. Opendeurdag is vastgesteld op zondag 21 mei; nadere bijzonderheden zullen 
volgen. 

Uit de bestuurskamer 
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e. Lezingen: Op donderdag 23 maart komt Delphine Pronk over “Europees 
veiligheids- en defensiebeleid” praten. Zij is Ambassadeur en voorzitter van het 
Politieke en Veiligheidscomité (PVC). Op dinsdag 25 april zal Joep Paemen over 
“M.C. Escher en zijn Belgische periode” een inleiding houden. In het dagelijks leven 
is hij een ervaren innovatiepartner met een bewezen geschiedenis van het leveren van resultaten 
en waarde in verschillende industrieën en regio's. 

 
 Paul Brouwer (voorzitter) 

3 maart 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Programma MAART 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 16:00-18:30 Wijnclub

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

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

woensdag 8 11:00-12:30 Biljartles voor dames
12:00 Bibliotheek open
12:30-14:30 */+ Lunch
15:00-18:00 Schaken
14:30-16:30 Leeskring

donderdag 9 10:30-14:30 Duplicate Donderdagbridge
vrijdag 10 16:00-18:00 Biljarten

17:00-19:00 Aperitief op vrijdag
zondag 12 14:00 * Bridge op zondagmiddag

vrijdag 17 16:00-18:00 Biljarten
18:30-19:30 */+ Maaltijd
19:30-22:00 Film : The Notebook

woensdag 22 15:00-18:00 * Algemene Ledenvergadering
donderdag 23 10:30-14:30 Duplicate Donderdagbridge

20:00-22:00 Lezing door Ambassadeur Delphine Pronk,
Voorzitter Politiek en Veiligheidscomité
van de Europese Unie : "Europees
veiligheids- en defensiebeid"

vrijdag 24 16:00-18:00 Biljarten
17:00-19:00 Aperitief op vrijdag

zondag 26 14:00 * Bridge op zondagmiddag

woensdag 29 11:00-12:30 Biljartles voor dames
12:00 Bibliotheek open
12:30-14:30 */+ Lunch
15:00-18:00 Schaken

vrijdag 31 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 APRIL

woensdag 5 18:00-20:00 Happy Hour
vrijdag 7 18:30-22:00 */+ Filmavond met maaltijd
donderdag 20 Europakring
vrijdag 21 16:00-18:30 Wijnclub

18:30-21:00 */+ Clubavond
dinsdag 25 Wandeling

20:00-22:00 Lezing over Escher
av/4

 5



 

6 van 23 

MEDEDELINGEN VAN DE PROGRAMMACOMMISSIE 

 

MAART 2023 

 

ZONDAG 12 EN 26 MAART vanaf 14:00 

 

ZONDAGMIDDAGBRIDGE 

 

Zondagbridge is niet bijzonder, maar wel vermeldenswaard is dat we tot de 
zomer uitproberen of het tweemaal per maand gewaardeerd wordt.  

 

VRIJDAG 17 MAART  om 18:30 

MAALTIJD 

 

en om 19:30 

FILM 

 

genre: romantisch 

jaar: 2004 

duur: 1h55 

regie: Nick Cassavetes 

acteurs: Rachel McAdams, Ryan 
Gosling 

Gebaseerd op een boek van Nicholas Sparks. De jonge Allie Hamilton wordt op 
haar vakantie hopeloos verliefd op de knappe Noah Calhoun.  Ze beleven een 
onvergetelijke zomer. 

Onder druk van Allie's ouders verliezen ze elkaar uit het oog. Jaren later, als Allie 
op het punt van trouwen staat met de wel goedgekeurde huwelijkskandidaat,  
slaat de twijfel toe.  
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WOENSDAG 22 MAART vanaf 15:00 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

U weet hoe belangrijk het is dat leden zich kunnen uitspreken over de gang van 
zaken. Voor het bestuur is het belangrijk zich gesteund te weten. 

 

 

DONDERDAG 23 MAART vanaf 20:00 

 

LEZING door Ambassadeur Delphine Pronk, Voorzitter Politiek en 
Veiligheidscomité van de Europese Unie 

 

EUROPEES VEILIGHEIDS- EN DEFENSIEBELEID 

 

In deze tijd zijn ongetwijfeld zware inspanningen nodig om eensgezind beleid te 
voeren. Een privilege om een tipje van de sluier opgelicht te krijgen. 
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FOTO-EXPOSITIE VAN NICO ROEST 

 

Tijdens de maanden maart en april kunt u aan onze muren het werk van Nico 
Roest bewonderen. We zijn blij met de tentoonstelling van zijn prachtige foto’s, 
die hij met veel zorg heeft samengesteld.  

 

Hij had u graag in dit e-blad een voorproefje gegeven, maar de bestanden waren 
te zwaar om ze met het e-blad mee te sturen. Nu kunt u bij uw bezoek aan de 
tentoonstelling de (beknopte) catalogus met zeer informatieve toelichting inkijken 
/ lezen.  

 

Vergeet ook niet dat de kunstgalerij op de vereniging alle vrijdagen van 15:30 tot 
18:00 bezocht kan worden. Zo kunt u ook uw kennissen en familie vergasten op 
een verrijkende middag. 

 

Annelies Smilde 
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Europakring voor de eerste keer bijeen 

 

Op 16 februari is de Europakring voor de eerste keer bijeen geweest. Het betreft 
een nieuw initiatief binnen de Vereniging. De bedoeling is op informele wijze  een 
aantal actuele ontwikkelingen binnen de EU te bespreken. 

Pierre Schellekens, lid van de Vereniging en werkzaam bij de Europese 
Commissie, gaf een boeiende inleiding over de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van het Europees energiebeleid. De bijeenkomst werd gevolgd door een 
levendige discussie. Meer dan twintig leden en een aantal gasten waren aanwezig. 

Door de oorlog in Oekraïne is het EU energiebeleid op z’n kop gezet. 

Pierre gaf aan dat in een rap tempo een aantal initiatieven is genomen teneinde: 

-  alternatieven te vinden voor de aanvoer van fossiele brandstoffen uit Rusland 
en dus om de energievoorziening binnen de EU op peil te houden; 

-  het gebruik van fossiele brandstoffen in z’n algemeenheid te verminderen ook 
vanwege de klimaatdoelstellingen; 

 - hernieuwbare energie versneld in te voeren; 

Alle maatregelen staan in detail beschreven in het Europees beleidsplan 
REPowerEU van mei 2022. 

Het succes van de bijeenkomst was ook te danken aan de  fijne ondersteuning van 
Ludwina en Ton. Veel dank hiervoor. 

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 20 april om 17.30.uur. 
Joost Korte, Directeur-Generaal bij de Europese Commissie is bereid gevonden 
de bijeenkomst in te leiden. 

Ad van der Meer 
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Een pleidooi voor collectieve veiligheid in de wereld 

 

Op donderdag 2 maart 2023 om 20 uur houdt Prof. Dr. Tom Sauer een lezing over 
het thema: “Een pleidooi voor collectieve veiligheid in de wereld”. 

 
Tom Sauer is professor aan de Universiteit Antwerpen (departement Politieke 
Wetenschappen) en lid van de raad van bestuur van Pax Christi en het Vlaams 
Vredesinstituut. 

 

De oorlog in Oekraïne – in Europa – doet ons bredere vragen stellen over hoe 
oorlogen tussen staten in de toekomst te voorkomen zijn. 

 
‘Wat Rusland gedaan heeft, is volledig uit den boze. Regels zijn er om 
gerespecteerd te worden. De vraag blijft wel waarom Poetin Oekraïne aangevallen 
heeft, en eerder de Krim heeft ingenomen. Heeft Rusland offensieve of defensieve 
bedoelingen? Zou het kunnen dat Rusland zich in de hoek geduwd voelde door 
het Westen? Antwoorden op deze vragen zullen helpen om mee een uitweg uit dit 
conflict te vinden.’ aldus Tom Sauer. 

   
Hij pleit voor een veiligheidsorde gebaseerd op collectieve veiligheid. 

 

De lezing wordt georganiseerd door het Oecumenisch Forum, een 
samenwerkingsverband tussen de gemeenschap van de Zavelenborrekapel in 
Overijse en de Protestantse Kerk Brussel. Plaats van samenkomst: Den Blank, 
Begijnhof 11, Overijse. 

 

Leden van het Davidsfonds en degenen die zich vooraf opgeven bij Rob van 
Drimmelen (robvandrimmelen4@gmail.com) betalen Euro 5. Voor anderen 
bedraagt de prijs Euro 8. 
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Aankondiging: workshops "Muziek in de 20e en 21e eeuw”.  
 
Op 9 februari nam Wynold Verweij ons mee op een zwerftocht door de 
klassieke muziek vanaf de late 19e eeuw tot vandaag. Zo plaatste hij de 
hedendaagse klassieke muziek in de context van het verleden. De aanwezige 
leden luisterden ademloos naar de deskundige uitleg van Wynold en naar de 
muziek die hij liet horen. 
 
Omdat deze uitleg naar meer smaakt hebben we Wynold bereid gevonden een 
viertal workshops te geven waarin dieper worden ingegaan op de materie en er 
ruimte is voor discussie én voor luisteren naar muziek. Deze vier sessies zullen 
de eerste helft van de 20e eeuw (1900 - 1950) belichten. 
 
De eerste twee workshops zullen plaatsvinden op 23 mei en 18 juli, van 14.00-
16.00. 
 

 
 
Beschrijving van de sessies: 
 
1. Impresssionisme en atonaliteit (23 mei) 
Aan de orde komen:  

 Impressionisme: ontwijking van de traditionele tonale systemen, variatie 
in klankkleuren, verinnerlijking van expressie, montagevormen 
(aaneenschakeling van discontinue segmenten). Componisten: Debussy, 
Ravel, Delius en De Falla; 

 Atonaliteit: drukke polyfonie (verschillende stemmen boven elkaar), zich 
ontwikkelende variatie, weinig letterlijke herhalingen, atonale harmonie, 
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extreme expressie. Componisten: Schönberg, Berg, Webern en 
Dallappiccola. 

 
2. Folklorisme en amusementsmuziek (18 juli) 
Aan de orde komen: 

 Folklorisme: levendige ritmes, asymmetrische maatsoorten, modale en 
atonale harmonie, ruwe en abstracte expressie. Componisten: Janacek, 
Bartok, Stravinsky; 

 Amusementsmuziek: minder ernstig dan klassieke muziek, lichtvoetig en 
tonaal, soms politiek getint. Componisten: Gershwin, Satie, Poulenc, 
Stravinsky, Weill, Schulhoff. 

 
 
3. Neoclassicisme (na de zomer) 
Aan de orde komen: 
- Neoclassicisme: verwijzingen naar historische stijlen 
en vormen, anti-romantisch, spanning tussen historische 
en 20e eeuwse stijlelementen. Componisten: Prokofjev, 
Stravinsky, Casella, Hindemith, Sjostakovitsj. 

 
3. Angelsaksische muziek (na de zomer) 
Aan de orde komen: 
-  Brits: eclectisch, gematigd modern, volksmuziek, 
koortraditie, pastorale stijl. Componisten: Walton, 
Tippett, Britten. 
-  Amerikaans: experimenteel (toonsystemen, ruimtelijkheid), irrationele ritmes 
en clusters, mechanische instrumenten. Componisten: Ives, Cowell, Nancarrow, 
Partch. 
 
Het is de bedoeling om stukken in zijn geheel te beluisteren. Ook zal Wynold 
informatie geven over relevante concerten. Eventueel is het mogelijk om een of 
meer keren gezamenlijk naar een concert te gaan, afhankelijk van relevantie, 
reisafstand en belangstelling.  
 
Uiteraard hoeft u niet te wachten tot 23 mei (de eerste workshop), u kunt ook 
vast zelf een keuze maken uit onderstaand programma. 
 

Frans Vollenbroek 
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Concerten: 

• 15 feb – 4 mrt: Satyagraha - Philip Glass - OperaBalletVlaanderen, 
Antwerpen 

• 25 feb – Schönberg, Janacek, Lutoslawski – Het Collectief,Etterbeek 
• 10 maart – Messiaen, Mahler S4 – LSO - Bozar 
• 11 maart – Reich, Richter – Asko/Schönberg, Concertgebouw Brugge 
• 26 maart – Stefan Prins – Nadar Ensemble, Concertgebouw Brugge 
• 6 april – Berg, Schönberg, Zemlinsky – Het Collectief, Heidelberg 
• 30 april – Contemporary Electronic Music - Bozar 
• 4 en 5 mei – Messiaen, Concertgebouw Brugge 
• 27 april – 100% Goeyvaerts, ihkv Lunalia Festival, Mechelen 
• 26 mei – The American Minimalists (Reich, Glass, Riley), Brugge 
• 27 mei – Debussy (Faune), Prokovjef, Scriabin - Bozar 

 
Festivals 
 

• November Music – ‘s-Hertogenbosch 
• Festival 20.21 – Leuven (sept-okt) 
• Transit – Leuven (eind sept) 
• Gaudeamus – Utrecht 
• Huddersfield (UK) 
• Ars Musica (Brussel) 
• Donaueschingen (D) 
• ISCM World Music Days (zie ook www.matrix-new-music.be) 
• Klangspuren (Tirol) 
• Lunalia Festival (Mechelen) 
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Beetje van dit en van dat 

 

De dinsdagavondbridgedrives zijn er niet meer. Maar de zondagmiddagdrives 
hadden wel succes. Daarom hebben we besloten tot de zomer 2 
zondagbridgedrives per maand te voorzien. Als dat tegemoetkomt aan een 
behoefte, kunnen we dat verder inplannen. 

Toos Brauckmann zal deze wedstrijden leiden. Ze wordt gesteund door Peter 
Coule en Hans Bender, die zullen inspringen waar nodig. 

Inschrijven op de website mag wel, maar is niet zo handig, omdat daar niet altijd 
blijkt met hoeveel personen ingeschreven wordt. En bij een bezigheid met partner 
is dat tamelijk essentieel. Kortom, graag inschrijven bij Toos op haar e-mailadres. 
Je kan daar ook vragen of Toos een partner voor je weet of … 

 

Uw adressenboekje.  Iedereen weet langzamerhand wel dat we proberen nieuwe 
leden te werven. En dat lukt. Maar we hebben nog veel meer nieuwe leden nodig. 
We plannen in de nabije toekomst weer een opendeurdag (waarschijnlijk op 21 
mei), maar zouden ook voor andere activiteiten graag nieuwe mensen uitnodigen. 
We zijn ervan overtuigd dat u in uw adressenboekje allerlei namen (met adressen 
of e-mailadressen) kunt vinden, waaraan u zelf misschien niet eens gedacht had, 
die u verrassen. Wilt u uw telefoonlijst, adressenboek, e-mailbestand eens grondig 
nakijken? En ons namen doorgeven van mogelijke belangstellenden? 

 

Mahjong. In onze zoektocht naar nieuwe activiteiten kwamen we mensen tegen 
met interesse om samen mahjong te spelen. Nu is daarvoor een boek nodig om het 
spel te begrijpen en de nodige berekeningen te maken. (Ik ben een absolute niet-
kenner, dus zeg het misschien wat onhandig.) Zo’n boek is tamelijk duur. Dat 
gaan we niet kopen als het nog niet zeker is dat er een Mahjonggroep aan de slag 
gaat. We vermoeden echter dat er mensen zijn die dat in huis hebben, die dat niet 
dagelijks raadplegen, die het misschien wel willen missen, tijdelijk of definitief. 
Als u zich geroepen voelt … Heel graag. Neem contact met Annemarie Saracino. 

Annelies Smilde 
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Doe-het-zelf-destillatie 

 

De trouwe lezer weet inmiddels dat mijn Amerikaanse werkgever in 1978 
apparatuur installeerde op de luchthaven van Jeddah, een project waarvoor ik 
verantwoordelijk was. We werkten als onderaannemer van de (toen) grootste 
Duitse bouwfirma die op zijn beurt gecontroleerd werd - in opdracht van de 
Saoedische regering – door een Amerikaans ingenieursbureau. De voertaal op 
het werk was Engels. Het moge duidelijk zijn dat ik zo’n project niet in de gaten 
kon houden door af en toe een bezoekje te brengen. 

Daarom werd een site manager met ervaring op het gebied van dit soort 
technische bouwprojecten aangesteld. Joe Jones - zijn echte naam doet er niet 
toe –  werd gerekruteerd in de V.S. en hij ging aan mij rapporteren. Hij zou eerst 
naar Brussel komen om vervolgens, samen met mij, naar Jeddah te gaan om hem 
bij de hoofdaannemer en het toezichthoudende ingenieursbureau te 
introduceren. Zijn vlucht uit Los Angeles kwam 's avonds om zeven uur in Brussel 
aan. De luchthaven was toen nog klein en je kon verwachten dat alle passagiers 
rond acht uur de douane en bagageafhandeling wel achter de rug zouden 
hebben. Dat was ook zo en het werd stil bij de deur waar ze uitgekomen waren 
en waar je niet naar binnen mag. Vrij snel was ik de enige die nog in die hal stond: 
geen Joe te zien. Op een gegeven moment kwam er iemand in uniform naar 
buiten, duidelijk een bemanningslid van Sabena. Ik knikte de man vriendelijk toe 
en wist de deur te grijpen vóór die weer in het slot viel. Even gewacht en toen 
naar binnen. Als frequente reiziger wist ik dat de bagagebanden niet ver van die 
deur waren. 

En ja, op die band, die inmiddels stil stond, zat iemand in halve slaaptoestand 
naast zijn bagage. Herkennen kon ik hem niet, ik had hem nog nooit gezien, maar 
ik ging er vanuit dat het Joe Jones was. “Ben je ziek", vroeg ik, hem aan z'n 
schouder schuddend. Het duurde even, maar toen kwam hij weer onder de 
mensen. Wat moeilijk communicerend werd duidelijk dat hij wel degelijk Joe 
Jones was, hij noemde ook mijn naam als degene op wie hij zat te wachten, 
echter “het was een erg lange vlucht geweest en ze hadden alsmaar drinks 
aangeboden". Hij dacht zelf ook wel dat hij een beetje dronken was. 

Het bleek dat onze afdeling Human Resources mogelijk een uitstekende vakman 
had geselecteerd, maar één detail over het hoofd had gezien: hij was alcoholist. 
Deze bijna-zombie bracht ik naar zijn hotel en sprak af dat ik de volgende dag 
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met hem zou ontbijten en dat hij moest 
zorgen helder te zijn, er was werk aan de 
winkel! Bij dat ontbijt begon hij gelijk uit 
te leggen dat hij deze job aangenomen 
had om van z'n alcoholverslaving af te 
komen.Dat had hij in de V.S. niet verteld, 
maar nu was hij al voor de helft onderweg 
en hij ging ervan uit dat ik, zijn baas, er 
geen problemen mee zou hebben, omdat 
Saoedi-Arabië droog ligt.     

Dat laatste, had ik al lang geleerd, was 
zeker niet het geval. De voor de hand 
liggende beslissing was hem op een 
vliegtuig terug naar Californië te zetten.  

Maar ik had dringend iemand nodig, ik 
had al een paar bouwvergaderingen op 
de site meegemaakt en het was duidelijk 
dat we iemand permanent aanwezig 
moesten hebben. Zo begon mijn tweede 
TELEDYNE INET periode als een halve verkoper met een zeer uitgebreid 
territorium en voor de andere helft projectmanager, geassisteerd door een 
alcoholist. Maar het inkomen werd steeds aantrekkelijker, dus dacht ik, laten we 
er maar mee doorgaan. 

Toen ik een maand later weer naar Jeddah kwam, hoefde ik geen auto te huren: 
ik werd van het vliegveld gehaald door Joe. Een zonnebril is geen overbodige luxe 
in dat land, maar hij droeg hem ook binnen, zelfs als het vrij donker was en dat 
was niet het enige dat mij opviel. 

Bij het betreden van onze bungalow op de werf, kantoor annex leefruimte - alle 
onderaannemers hadden zo’n bungalow - leek het interieur op een chemisch 
fabriekje, zoals je tegenwoordig veel op TV ziet als de politie weer een 
drugslaboratorium gevonden heeft. Overal buizen slangen en vaten. In Saoedi-
Arabië werd toen, mogelijk nog, en uiteraard illegaal, alcoholische drank 
gemaakt door het destilleren van alles wat daarvoor kan dienen en bij de 
supermarkt te koop is. Joe had zich snel ingewerkt en was goede maatjes 
geworden met wat ik maar even “de Amerikaanse groep" op de bouwwerf noem. 
Dat waren de in het bungalowpark wonende medewerkers van het 
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toezichthoudende ingenieursbureau en van de Amerikaanse onderaannemers. 
Er was ook een Duitse groep, medewerkers van de hoofdaannemer en Duitse 
onderaannemers, maar die concentreerden zich meer op brouwen dan 
destilleren, begrijpelijk. Omdat Joe o.a. een goede kennis van chemie had 
hoefden de Amerikanen hun sadiqi, zo werd het clandestiene destillaat 
genoemd, niet meer van mysterieuze bronnen te betrekken, maar was het 
dankzij hem verkrijgbaar op de werf. Overigens, het woord sadiqi betekent: 
“mijn vriend”.  

Kan je zo'n destilleerder als medewerker handhaven? Weer zo'n delicaat 
probleem. Ik besloot er eens over te gaan babbelen met de manager van het 
toeziende ingenieursbureau. Hij bleek één van Joe's klanten, dus, handhaven. 
Joe was een prima vakman en wist zijn verslaving goed te verbergen, met 
zonnebril en andere trucs. Over project management heb ik van hem veel 
opgestoken wat mij later te pas zou komen, maar nu liet ik dat aan hem over; ik 
kon me weer meer aan de verkoop gaan wijden, maar ook daarvoor moest ik 
veel in Saoedi-Arabië en de emiraten zijn, ik kon dus het werk op de luchthaven 
van Jeddah goed blijven volgen. Dat verliep prima, na ongeveer anderhalf jaar, 
schat ik, kon Joe vertrekken omdat het project in de laatste, min of meer 
administratieve fase was gekomen. Veel later heb ik hem nog eens gesproken, 
hij was inmiddels afgekickt in de V.S. 

 

Jaap van der Horst 
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Drie dagen in Cannes (vervolg) 

De bezoekers aan Cannes waren in twee categorieën onder te verdelen: de grootste 
categorie werd gevormd door de badgasten. Daarnaast waren er de 
congresbezoekers.  Dat waren bijna allemaal mannen – in klassieke donkere 
pakken en stropdassen gehuld. Soms liep daartussen een jonge vrouw in een 
donker gekleurd mantelpak en op hoge hakken. Dat was doorgaans geen 
congresbezoekster, maar een van de “hotessen” van het congres. 

Het hotel waarin ik verbleef was op de hoek van de boulevard en een zijstraat. Het 
raam van mijn kamer keek uit op de tegenoverliggende hoek, waar het Carlton-
hotel stond, het belangrijkste hotel van Cannes, waarin alle congresgangers 
verbleven.   

 

 

 

Op het trottoir bij die hoek zag ik vaak een hele jonge vrouw staan – ik schatte 
haar een jaar of 18 – die duidelijk een prostituée was. Ze droeg een uiterst korte 
minirok, terwijl rokken tot over de knie in die tijd de mode waren. Ze was fel 
beschilderd - vuurrode lippen – felblauw en knalzwart opgemaakte ogen. Haar 
meest bijzondere kenmerk was volgens mij echter haar bijzonder gemene 
gezichtsuitdrukking.  
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Steeds als er een man voorbijkwam sprak zij hem aan – maar de meeste mannen 
deden of zij niets hoorden of versnelden zelfs hun pas. Misschien werden zij 
afgeschrikt door de gemene uitdrukking die geen moment van haar gezicht week, 
zelfs niet indien zij mannen aansprak. Zij kon geloof ik niet anders dan vals kijken.  

Zij leek niet veel succes te hebben. Er kwamen ook niet zoveel voetgangers of 
auto’s door die straat. Het congresgebouw lag aan de andere kant van het hotel en 
de congresgangers die regelmatig tussen congresgebouw en hotel heen en weer 
liepen hadden weinig reden om naar de straat te gaan waar mijn hotelkamer op 
uitkeek.  

Op een gegeven moment zag ik een tweede meisje in de straat staan – een tiental  
meter van de valse meid verwijderd.  Zij was ook heel jong, maar een geheel ander 
type. Ze was een bleek meisje, zo te zien zonder enige make-up, met halflang rood 
haar. Ze had een eenvoudig lichtblauw jurkje aan en eenvoudige sandaaltjes aan 
haar voeten. Ze keek een beetje hulpeloos om zich heen. Ze wachtte kennelijk op 
iemand. Gelukkig kwam daar degene aan op wie ze wachtte en wandelden ze weg.   

Een kwartier of zo later keek ik weer uit het raam. Tot mijn verbazing stond het 
eenvoudige meisje daar weer. Het duurde niet lang of zij werd aangesproken door 
een man en na een kort gesprek liep zij met hem mee. 

Weer een tijdje later stond het eenvoudige meisje er weer ….  

Maar ik was niet de enige die deze taferelen had gadegeslagen, ook de gemene 
meid had dit alles gezien. Het eenvoudige  meisje had al twee klanten aan de haak 
geslagen en zij ondertussen niet één. Zij wenkte naar een klein autootje dat even 
later voorbijreed. Daarin zat een iets oudere jonge vrouw, die het verhaal van de 
gemene meid aanhoorde en uitstapte. Met zijn tweeën liepen zij naar het 
eenvoudige meisje toe. De stem van de gemene meid schalde door de straat: 
“C’est moi qui travaille ici”.  Het eenvoudige meisje maakte zich uit de voeten. 

Nu had ik een ingeving. Als ik eens op de plaats van het eenvoudige meisje ging 
staan, wat zou er dan gebeuren? Participerend onderzoek heet dat in de sociologie.  
Ik stond er nauwelijks een minuut of een niet onknappe veertiger kwam daar 
aangelopen. Ik keek hem onderzoekend aan. Hij kwam onmiddellijk naar mij toe 
en vroeg of hij mij met iets kon helpen of woorden van gelijke strekking. Maar nu 
was ik in de problemen. “Ja” antwoordde ik en na een korte pauze “of eigenlijk 
nee …. ik wilde alleen maar weten…..” Wat dom van mij! Ik had te impulsief 
gehandeld, geen tekst voorbereid. Gauw liep ik weg. 

De volgende dag liep ik weer eens te wandelen op de boulevard. Ik begon Cannes 
al aardig te kennen, zo ook het standbeeld van de Engelse lord die Cannes in de 
19e eeuw had “ontdekt”. Er hadden al meer dan tweeduizend jaar mensen op de 
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plaats gewoond die nu Cannes heet, maar die hadden zichzelf natuurlijk niet 
kunnen ontdekken, net zo min als de Indianen in Amerika. Je kunt jezelf niet 
ontdekken, dat moet een buitenstaander doen. 

Opeens zag ik op de grond een badge liggen, dezelfde als die welke alle 
congresgangers op hadden. Ik raapte hem op en stak hem in mijn zak. Een half 
uur later liep ik dezelfde weg in omgekeerde richting. Ongeveer op de plaats waar 
ik de badge had gevonden stond een tiental congresgangers met een hotesse. Ik 
ging maar eens bij dat groepje staan. Zij schenen zich nogal zorgen te maken en 
wel over een verloren badge. Ik begreep niet wat daar zo erg aan was, maar zei 
nog even niets.  

Een van de congresgangers vroeg mij of ik hier op vakantie was, een nogal 
overbodige vraag gezien de strandjurk en sandalen die ik aanhad. “Nee” 
antwoordde ik parmantig “ik ben hier voor het congres. Ik zal er morgen 
heengaan”. Dat antwoord verbaasde de groep. Ik haalde de badge uit mijn zak en 
toonde die. “U ziet wel dat ik ook een congresganger ben.” Op hetzelfde  moment 
rukte de hotesse de badge uit mijn hand. “Hoe was ik daaraan gekomen?” Ze 
impliceerde dat het waarschijnlijk op oneerlijke wijze was, maar de meeste 
anderen vermoedden wel dat ik hem waarschijnlijk gewoon had gevonden. Een 
van de congresgangers vroeg mij of ik die avond met hem wilde gaan eten, maar 
ik moest die uitnodiging afslaan, omdat ik die avond de trein moest nemen, terug 
naar huis en mijn saaie ambtenarenbestaan in Brussel. 

Engelina Lucas 
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Mijn tuin in februari. 
 

Februari wordt ook wel de sprokkelmaand 
genoemd. Waar die term vandaan komt, daar zijn 
de meningen over verdeeld. Een verklaring wijst 
op het Oudnederlandse woord “sporkelen” wat 
springen betekent. De dagen in het jaar 
verspringen eens in de vier jaar in februari. De 
term sprokkelmaand heeft dus blijkbaar niets te 
maken met sprokkelen van (snoei)hout voor de 
houtkachel of voor een paasvuur. (Ref. Quest). 

 

Ik heb overigens al wel snoeihout van de 
appelboom, waarvan de topscheuten zijn 
teruggesnoeid en van de druivenstruik waarvan de 
ranken tot twee ogen zijn teruggesnoeid. Dit 
voordat de sapstroom op gang komt en de struik 
zou kunnen doodbloeden. 

 

In mijn tuin bloeien de Sneeuwklokjes nog volop. 
Ze hebben zich in de loop der jaren flink 
vermeerderd van enkele bolletjes tot een heel 
tapijt van meerdere vierkante meters. Ik zag op 
ROB TV dat in Diest een heel park ermee wit 
kleurt. 

Verder beginnen de eerste krokussen te bloeien, 
eerst de gele en daarna de paarse. Het is trouwens 
zo dat in het vroege voorjaar de kleur geel de 
overhand heeft zoals het Speenkruid, de 
Narcissen, de Dotterbloemen en de 
Forsythiastruik. Van deze laatste heb ik enkele 
takken in knop naar binnen gehaald waar ze na 
enkele dagen in bloei geraken. 

Wat ook nog volop geel kleurt is de metershoge 
Kornoelje (Cornus Mas). Een uitzondering, wat 
kleur betreft, is de Prunus Autumnalis en de 
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Viburnum Tinus die de hele winterperiode door 
witte bloesem vertonen. Verder komen de 
eerste paarse Primula’s hier en daar weer 
tevoorschijn. Ook de Helleboris Orientalis 
(Nieskruid) komt allengs in bloei met paarse 
bloemen. Deze vaste plant heeft zich in enkele 
jaren sterk vermeerderd van een exemplaar tot 
een tiental. 

Wat ook altijd vroeg in het voorjaar als het 
ware met bossen uit de grond schiet is het 
Herfsttijloos, een op Krokus gelijkend gewas 
dat bladloos lichtpaars bloeit. 

 

Van de andere bolgewassen staan de Blauwe 
Druifjes al volop in blad en komen de 
Narcissen, Tulpen en Hyacinten weer 
tevoorschijn. Die bloeien de volgende maand, 
als we weer kunnen vaststellen dat “Wat leeft en groeit steeds weer boeit”! 

 

 

Bert Haijtink 

  



 

23 van 23 

Wijzigingen Ledenbestand 

Overleden: 
Mevrouw M.A. HULSEBOS-HOOGERKAMP (Martha)  04/02/2023 
Mr. B.M. VEENHOF (Max)  14/02/2023 
 

Nieuwe leden: 
Mevrouw L.C. NEYENS-BOSCH (Liliane)  28/02/2023 
Mevrouw Ir. C.J.M. BENEN (Constance)   28/02/2023 
Mevrouw U. de WIJS (Ursula)  28/02/2023 
 
Jarig in maart 2023: 

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. 

Secretaris 
 

Dag NAAM 

    2 Ria Leussink-Brummelhuis 
    6 Cathrien Orie-Meuter 
    8 Elly Spoor-Sars 

 9  Joris Witkam 
10 Ko van der Meer 

  10 Louis van Lennep 
  10 Annemarie Enters-Gijsberti Hodenpijl 
  11 Joke van der Toorn-Voorbergen 
  12 Marijke Moulijn 
  14 Henrik Kröner 
  17 Marion Baltus 
  19 Vincent Kesteloot 
  20 Roderick van Dam 
  23 Tove Blaabjerg Sørensen 
  24 Pieter Parlevliet 
  26 Anske Laninga-van Asperen 
  26 Heleen Rottier-Sprey 
  27 Jan Prillevitz 
  28 Tineke Toffanin-de Graaf 
  29 Frits Bulte 
  29 Catherine Andriessen-Ten Holter 
  31 Delphine Pronk 
  


