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                             Sociëteit ‘De Vereeniging’
Kazernestraat 38b - 2514 CT ‘s-Gravenhage - tel. 070-3643142 - www.societeitdevereeniging.nl

Kopij inleveren vóór 20 februari bij Cees Postema

 Functie Functie Telefoon
 Verantwoordlijkheid jaar 

Bestuur
Cees Postema Voorzitter  3° 070 ‑ 323 88 17
Gerard Hoogerwerf  Secretaris 5° 070 ‑ 323 99 86
Menno Alkema  Penningmeester 2° 070 ‑ 346 46 52
Cees Buskens Commissaris Gebouwen 28° 070 ‑ 386 15 56
Wolf Janssen Commissaris Interne Zaken 1° 070 ‑ 323 41 59
Leo de Bruin Lid 1° 070 ‑ 360 32 66
Peter Robijns Lid 1° 070 ‑ 386 17 40

Administratie   
Jan Kersten  5° 070 ‑ 448 08 59

Ballotagecommissie   
Koos van der Kruk Voorzitter 7° 070 ‑ 366 55 75
Hans Eijzenbach  Secretaris 4° 070 ‑ 351 25 69
Dick Meuldijk  Lid 5° 070 ‑ 347 55 45
Lex Rozenboom  Lid 3° 070 ‑ 399 15 56
Paul Groot  Lid 2°

Bibliothecaris   
Karel Korswagen  Bibliothecaris  070 ‑ 328 18 92

Web-site   
Ed Croqué  Beheerder 3° 070 ‑ 341 32 89
Gerard Hoogerwerf Vertegenwoordiger Bestuur 1° 070 ‑ 323 99 86

Exploitatiecommissie   
Leo de Bruin (bestuur) Voorzitter 1° 070 ‑ 360 32 66
Rien Meijer  Lid 1° 070 ‑ 390 07 77

Het Forum   
Herman Schoonman  Redacteur 6° 070 ‑ 368 75 57
Lex van Hulst   3° 070 ‑ 387 66 47
Rob Jansen  1° 070 ‑ 346 53 80

Het Gezelschap Anonymus   
Johan van Kampen Voorzitter 1° 070 ‑ 402 01 57
Wolf Janssen Vertegenwoordiger Bestuur 1° 070 ‑ 323 41 59 

Kascommissie   
Jan Beekhuizen  Voorzitter 2° 070 ‑ 397 66 39
Rob van Hulst  Lid 2° 070 ‑ 387 10 97
Paul Groot  Lid 2° 070 ‑ 399 15 56

Restauratiecommissie   
Cees Buskens  2° 070 ‑ 386 15 56
Gerard Hoogerwerf  2° 070 ‑ 323 99 86
Stephan Loomans  2° 0172 ‑ 58 63 70

Contact Zieken   
Marius Roeterdink Namens het Bestuur 4° 070 ‑ 345 47 19
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aannemer van onderhoudswerken

Verbouwingen
Renovatie
Onderhoud
Uitbouwen

T (070) 3603266  F (070) 3603366  M 0653483588  E ldebruin@hetnet.nl

  Leo de Bruin

Herenmode - Maatconfectie
Overhemden naar maat

Oostduinlaan 105 2596 J J Den Haag
Tel. (070) 324 25 93 Fax: (070) 324 44 31
www.weimar-herenmode.nl koos@weimar-herenmode.nl

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 08.30-17.30 uur - zaterdag van 08.30 - 17.00 uur 

A.A. Weimar
Ko

os 
van

 de
r K

ru
k

Stuyver
Makelaardij o.g.

Van Hoytemastraat 82 2596 ET Den Haag
Telefoon (070) 324 78 90

(VER)KOOP  (VER)HUUR  TAXATIES  BEHEER
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Van de redactie
Voor uw ligt het eerste nummer van  2010.

Weer een nieuwe jaargang! 
Bijzonder, omdat Herman Schoonman na vele jaren actief 
te zijn geweest heeft besloten om te stoppen met zijn werk 
voor Het Forum. 
Herman heeft veel, heel veel energie gestoken in ons lijf-
blad. In die jaren hebben we het blad een ontwikkeling 
zowel qua inhoud als qua vormgeving zien ondergaan. 
Herman was daar de stuwende kracht achter. 
Bekend is zijn human interest rubriek met interviews met 
leden. Steeds weer inspirerend en verrassend. 
We zullen  Herman zijn bijdrage missen en danken hem 
voor zijn grote inzet.

Dat betekent dat er een nieuwe redactie wordt 
gezocht! Een leuke en inspirerende taak, die ook 
wel te combineren is met de mogelijkheden van 
de website. Voelt u er wat voor? Laat het weten 
aan het bestuur.

In dit nummer de tekst van de nieuwjaarstoespraak gehou-
den door de voorzitter. Een verslag van het jaarlijkse uitje, 
wat bestuurszaken, de agenda van  Anonymus en nieuws 
over de klaverjascompetitie

Dit nummer is door een interimredactie verzorgd.



WERKPLAATS:
Dekkershoek 69

2552 DB Den Haag
Tel.: 070 397 52 38
Fax: 070 397 26 41

www.jornathdehaas.nl

Onderhoud         Verbouwingen       Betimmeringen

Philipsstraat 3• 2722 NA Zoetermeer • Tel. 079 342 15 61 • Fax 079 342 40 92 • e-mail: hooymans46@zonnet.nl
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Nieuwjaarstoespraak Cees Postema

2010:
Bevrienden of ontvrienden?

Lieve dames, beste heren,

Het nieuwe jaar is zijn tweede dag ingegaan. 
Wat zal 2010 ons brengen? Als thema van mijn 
toespraak heb ik gekozen voor de titel: 2010, 
bevrienden of ontvrienden?
Het waarom zal ik u dadelijk toelichten. Maar 
eerst een blik terug op 2009.

Wat was het voor een jaar? In elk geval een jaar 
met weer een witte Kerst! De dagen tevoren 
was Nederland afgesloten en ontregeld door 
de sneeuwval. Gelukkig heeft dat niet tot ca‑
tastrofes geleid. Iedereen heef toch nog op tijd 
zijn kerstboodschappen in huis gekregen en de 
wegen waren op 1e Kerstdag weer toegankelijk 
voor familiebezoek etcetera. Wel was er het ver‑
ontrustend bericht dat een Nigeriaan een mis‑
lukte aanslag pleegde op een KLM vlucht naar 
Detroit, maar met de Nederlander Schuringa 
in een heldenrol liep dit wonder boven wonder 
goed af.

De crisis in de financiële wereld werkte door in 
2009. Daarnaast een markante gebeurtenis in 
Nederland: de val van de DSB bank met inder‑
daad Scheringa in de hoofdrol. Het scheelt maar 
een letter. Het vertrouwen bij de consument viel 
weg en vertrouwen is toch de basis van bankie‑
ren. De Mexicaanse griep eiste volop aandacht.
Een onverlaat pleegde op Koninginnedag een 
aanslag op de Koninklijke familie en een dag die 
een groot feest had moeten worden eindigde in 
een drama.

Den Haag pleegde groot onderhoud op diverse 
wegen en verkeersknooppunten en de stad leek 

af en toe een grote bouwplaats. Het verkeerscir‑
culatieplan werd ingevoerd en plotseling kon je 
als voetganger ongehinderd en zonder gevaar 
voor eigen leven het Spui oversteken.

Onze Sociëteit kreeg een nieuwe pachter in de 
vorm van een professionele cateraar. Veel woor‑
den gingen er aan vooraf. Aanvankelijk moesten 
we er aan wennen, maar Tessa is er met haar 
brigade in geslaagd om weer menig gezellige 
avond te verzorgen. Het aantal klachten over de 
kwaliteit van de maaltijd is geminimaliseerd. De 
opkomst op de woensdagavond was in vergelij‑
king met voorgaande jaren hoog. Na de gebrui‑
kelijke en te verwachten aanloopperikelen gaat 
het zowel voor de pachter als voor ons  met de 
reserveringend de goede kant op. Wezenlijk om 
het huishoudboekje  op orde te houden.

In haar kersttoespraak vroeg koningin Beatrix 
aandacht voor de oprechte aandacht voor de 
medemens. Ze zei dat we ons niet anoniem 
achter beeldschermen moeten verschuilen maar 
het echte contact moeten opzoeken. En dat lie‑
ve dames en beste heren dient een aandachts‑
punt voor ons allen te zijn. De digitale wereld 
heeft vele zegeningen gebracht maar heef ook 
een keerzijde en die zijde heeft de Majesteit wil‑
len belichten.

Hoe makkelij is het om als een bericht of bood‑
schap je niet bevalt iets op het internet te zet‑
ten of een laagdrempelig mailtje te sturen. Waar 
dat toe leidt is fraai te zien bij de reacties op 
berichten in digitale kranten. Wat een anoniem 
vuilspuiterij en haat uit die reacties spreekt….. 
Mijn partner Mariëtte kan als internetredacteur 
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van het Ministerie van Defensie daar ook van 
getuigen als er – droevig genoeg – weer een 
condoleance register moet worden geopend in 
verband met het overlijden van een militair in 
Afghanistan. Ik zal de gebruikte woorden hier 
niet herhalen, maar het is onvoorstelbaar.

Elk jaar weer worden er nieuwe woorden aan 
het levend Nederlands toegevoegd. Niet alle 
halen de nieuwste editie van de Dikke van Dale, 
maar er zitten wel fraaie tussen.

Zelf vond ik ‘zeilmeisje’ wel een hele mooie. De 
14 jarige Laura – dochter van in onmin levende 
ouders die elkaar de voogdij betwisten – wilde 
solo de wereld over zeilen, werd onder toezicht 
van Jeugdzorg geplaatst en vluchtte naar Sint 
Maarten. ‘Zeilmeisje’. Het roept zo een associ‑
atie op met ‘soosjongen’, en dat beste heren 
zijn we natuurlijk allemaal: en datte we toffe 
soosjongens zijn dat willen we weten …….en 
daarom komen wij wel overal!

Er werd in 2009 heel wat gereisd door ons: Is‑
tanbul, de Turkse kustwateren, Franse en Neder‑
landse golfbanen, Eindhoven. Dat waren enkele 
van de bestemmingen van onze leden.
Er werd ook weer volop gekegeld, gemotord, 
gebiljart, gekaart, gegolfd, en vernuftig gedaan, 
zij het dat ik de indruk heb dat met het buiten‑
lands verblijf van Sjoerd van der Veen het Willy 
Wortelgehalte van onze Sociëteit iets afnam, of 
heb ik het verkeerd?
Kortom, onze Sociëteit deed in 2009 zijn naam 
volledig eer aan: de Vereeniging.

Een ander woord dat opgeld deed was ‘kop‑
voddentaks’. En hoewel ik me realiseer dat niet 
iedereen tevreden is met het immigratiebeleid 
van de laatste decennia, mag dat nooit en te 
nimmer leiden tot onverdraagzaamheid jegens 
andere godsdiensten. Als wij als Nederlanders 
een les uit de tachtigjarige oorlog hebben ge‑
leerd en waar we voor gestreden hebben dan is 
het wel de vrijheid van godsdienst en in latere 
jaren de scheiding van kerk en staat. Waarden 
die het waard zijn om te behouden en te ver‑
dedigen.

En dan het woord van 2009 en daarmee kom 
ik op de titel van mijn toespraak: ‘ontvrienden’. 
Volgens kenners is dat het nieuwe woord van 
2009. ‘Ontvrienden’.Tallozen, vooral jongeren 
hebben via Hyves, Twitter en noem maar op 
vrienden gemaakt, maar met evenveel gemak 
als waarmee ze gemaakt zijn worden ze weer 
geschrapt, ontvrienden is het woord. Voor de 
Sociëteit ging dat niet op. Ontvrienden. Het le‑
denbestand steeg licht en er vond duidelijk een 
verjonging plaats. Rekening houdend met de 
voorhangers staan we per saldo op 122 tegen‑
over 120 op 1 januari 2009.
Ikzelf moet sprekend over vriendschap denken 
aan het gedichtje van Toon Hermans met daarin 
de zinsnede: ‘een vriend is iemand waar je mee 
lacht en waarmee je grient, dan pas kan je zeggen: 
ik heb een vriend.’
Treffender kan het niet. Ik denk dat dat ook 
is wat Koningin Beatrix bedoelde in haar toe‑
spraak. Velen van u hebben in eigen kring te 
maken gekregen met het verscheiden van een 
partner, een geliefde, een ouder, een vriend of 
vriendin. De realiteit van het leven die ons con‑
fronteert met de enige zekerheid van het leven.

Wij als Sociëteitsgemeenschap moesten in 2009 
afscheid nemen van twee goede vrienden, Jan 
Vos en Karel Dielen. Jan was onze nestor en ge‑
durende 52 jaar lid. De laatste jaren liet zijn ge‑
zondheid hem in de steek, maar gelukkig kon 
hij in 2006 nog wel zijn 50 jarig lidmaatschap in 
ons midden vieren. 
Karel overleed vrij onverwacht, hoewel ook zijn 
gezondheid de laatste tijd broos was. Hij is 38 
jaar lid geweest en hij is in tal van geledingen 
binnen onze kring actief geweest.
Mag ik u vragen om staande enige ogenblikken 
stilte te betrachten om hen te gedenken?
Ook dit zou in zekere zin als ontvrienden be‑
schouwd kunnen worden maar dan niet in de 
digitale betekenis van het woord. Wij weten dat 
ze voortleven in onze gedachten en in dankbare 
herinnering. Zij blijven onze vrienden.

En dan 2010 Wat zal het jaar brengen?
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Restauratie
Ons gebouw is een monument waar we trots 
en zuinig op moeten zijn. Voor de toegezegde 
subsidie – die bij lange na niet genoeg is – is het 
noodzakelijk om de restauratie in 2010 te begin‑
nen. De financiering is nog een open kwestie. 
Het bestuur ziet reikhalzend uit naar initiatieven 
onder de leden om de benodigde pecunia te 
vergaren. Wie neemt daadwerkelijk de hand‑
schoen op?

De structuur
We zijn een lerende organisatie. Het bestuur 
heeft zich het afgelopen jaar ruim georiënteerd 
over mogelijkheden om kosten te besparen. Een 
mogelijkheid is om de structuur van onze Soci‑
eteit om te zetten in een stichting waarin het 
gebouw is ondergebracht en met daarnaast de 
vereniging in een personele unie. Een structuur 
die niet uniek is, want de Witte heeft een derge‑
lijke opzet. Verwacht wordt dat na overleg met 
de fiscus er op die manier vele tienduizenden 
euro’s BTW bespaard kan worden bij de restau‑
ratie zonder dat het wezenlijke van onze organi‑
satie wordt aangetast. Uiteraard zullen we u op 
de hoogte houden en gezien de verstrekkend‑
heid ervan u in de gelegenheid stellen om uw 
stem te laten horen c.q. mee te laten beslissen.

Communicatie
Kom ik terug op de woorden van Hare majes‑
teit Koningin Beatrix. Ik ben het in wezen met 
haar eens. Echt contact komt tot stand door 
persoonlijke ontmoeting, maar digitale kanalen 
kunnen daarbij behulpzaam zijn. Voordelen zijn 
duidelijk, maar nadelen beginnen nu ook naar 
voren te komen. Hoe gemakkelijk is het om iets 
op de mail te zetten en aan een grote groep 
kenbaar te maken. Voor het bestuur is dat steeds 
punt van aandacht: wat kan wel en wat kan niet 
per mail? Maar zeker als er verschil van inzicht is 
dan is persoonlijke aandacht en communicatie 
te verkiezen boven onpersoonlijke mail. Laat het 
een aandachtspunt zijn voor onze onderlinge 
communicatie in 2010.!

Tot slot een woord van dank aan allen die zich 
op welke manier dan ook inzetten voor onze 
Sociëteit. Het gezelschap Anonymus, de ex‑
ploitatiecommissie, de ballotagecommissie olv 
Koos, de kascommissie olv Jan, de restauratie‑
commissie olv Cees, de commissarissen van d e 
verschillende subgroepen, de redactie van het 
Forum (Herman wederom veel lof en dank), 
de webregisseur (Ed Croque en dan nog wel in 
dubbelfunctie als spelleider bij het kaarten), de 
bibliothecaris Karel, de contactpersoon zieken 
Marius, de klankbordgroep, de fotograaf Alfred, 
de commissie voor het jaarlijkse uitje, Frans en 
Peter en tenslotte mijn medebestuurderen die 
zich belangeloos vele uren inzetten voor het wel 
en wee van onze soos.

Dank aan u allen. Die inzet van u allen, dat is 
wat onze Sociëteit tot een vereeniging maakt en 
doet bevrienden. Niks geen ontvrienden! Voor 
onze Sociëteit geldt 2010 weer als een jaar van 
bevrienden.
Ik wil graag met u allen een toast uitbrengen 
op een gezond en goed 2010 tot heil van onze 
Sociëteit.

gelukkig 2010!



HET FORUM  8  JANUARI 2010

NBM B.V.
BELEGGINGSMIJ. vraagt te koop

WOON-WINKELHUIZEN
PORTIEK,

FLATS en/of
BEDRIJFSGEBOUWEN

in verhuurde toestand

Brieven met aanbiedingen    Vinkweg 3 - 2331 AV LEIDEN
           Fax: 071 531 54 09

Bellweg 16, 2627 AW Delft

Tel. 015 ‑ 251 40 00

Fax 015 ‑ 251 40 01

e‑mail: info@awiversenter.nl

website: www.awiverscenter.nl

K W A L I T E I T  E N  O N D E R S C H E I D
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Een slotakkoord voor de hoofdredacteur 
van Het Forum
Herman Schoonman, sedert september 2004 
eindverantwoordelijk voor de redactie van het 
Forum en daarvoor 3 jaar actief als waarnemer 
voor Ad v/d. Lught, heeft kenbaar gemaakt deze 
rol ingaande heden niet langer meer in te zullen 
vullen.
Uiteraard wordt deze beslissing gerespecteerd 
en is een woord van dank en waardering op zijn 
plaats voor de wijze waarop Herman deze taak 
kleur en inhoud heeft gegeven.
De Sociëteit zal ook zijn litteraire inbreng met 
als speciale vermelding de rubriek “gesprek 
met….” node missen.
Het bestuur gaat vanzelfsprekend op zoek naar 
een waardige opvolger teneinde de continuïteit 
van het Forum niet in gevaar te brengen.
Herman heeft zich bereid verklaard mee te wer‑
ken aan een soepele overdracht.

Terugtrekken aspirant-lid
Aspirant Kilian Hesselbach heeft zich als gega‑
digde voor een beoogd lidmaatschap terugge‑
trokken, aangezien hij zich niet kon conforme‑
ren aan de kledingsvoorschriften, onderdeel van 
de mores van de Sociëteit.

Communicatie bij overlijden
Naar aanleiding van een terechte klacht van een 
lid met betrekking tot de berichtgeving van het 
overlijden van Karel Dielen heeft het bestuur dit 
onderwerp in de laatste vergadering opnieuw 
uitgebreid geagendeerd en besproken.
Vastgesteld werd dat er 3 mails zijn verzonden, 
waarbij helaas verzuimd is de leden die geen 
computer gebruiken op een andere wijze te in‑
formeren. Uiteraard wordt deze gang van zaken 
als een ernstige omissie aangemerkt.
Onder verwijzing naar het artikel in het Forum 

nummer van 1 augustus 2008 met onder meer 
een oproep voor assistentie in dit kader, is beslo‑
ten de annoncering per mail te handhaven met 
de harde verplichting de digibeten per post te 
informeren.
Het Bestuur realiseert zich dat deze procedure 
niet de schoonheidsprijs verdient en dat een 
rouwkaart met handgeschreven enveloppe 
meer appelleert aan de stijl en de traditie van 
de Sociëteit, 
Overigens heeft de digitale aanpak in het recen‑
te verleden goed gewerkt en is de ontvangen 
bedankbrief  voor de warme belangstelling van 
José Dielen in dit kader van veel waarde.

Beëindiging lidmaatschap
Onze gewaardeerde soosvriend Jan Burgering  
heeft als gevolg van de achteruitgang van zijn 
gezichtsvermogen en de daaruit voortvloeiende 
afhankelijkheid zijn lidmaatschap opgezegd. 
Het bestuur heeft gemeend met begrip voor zijn 
argumentatie de opzegging nolens volens te ac‑
cepteren. Uiteraard wordt Jan bedankt voor zijn 
vriendschap en het allerbeste toegewenst.

Jubilea in 2010
In volgorde van anciënniteit treft u hieronder 
een opsomming van de dit jaar jubilerende le‑
den.
‑30 jaar Ger Kok 01‑08‑10
‑25 jaar Barend Haeseker 01‑05‑10
‑20 jaar Wim Quaak 01‑07‑10
‑12.5 jaar Paul Groot 01‑04‑10 
‑12.5 jaar Wim Spendel 01‑04‑10
‑12.5 jaar Hans Knoester 01‑07‑10
‑12.5 jaar Andrë Nap 01‑08‑10
‑12.5 jaar Adriaan Oomen 01‑09‑10

Leg deze data vast in de agenda !

Van achter de bestuurstafel
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Makelaarskantoor Zeilstra
maakt werk van uw wensen

Een huis kopen of verkopen doet u
hooguit een paar keer in uw leven. 
Staat u op het punt zo’n belangrijke
beslissing te nemen, dan doet u er
goed aan een partner te zoeken die
deskundig is op dat gebied.

Een partner die de markt kent en u kan adviseren en begeleiden. Wij 
onderscheiden ons met onze persoonlijke manier van werken.We nemen 
uitgebreid de tijd voor u, bekijken wat uw mogelijkheden zijn en proberen 
ons in te leven in uw wensen. Immers, pas dan kunnen we u een goed 
persoonlijk advies geven en kunnen we gericht de markt op gaan om uw 
wensen te realliseren. Of het nu gaat om kopen of verkopen, huren of 
verhuren, taxaties, hypotheken of verzekeringen. Of het nu woningen, winkels 
of bedrijfspanden betreft.

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u zes 
dagen per week bij ons terecht.

Dagelijks leiding: Menno Alkema en Herman Scholten.

 Zeilstra Makelaars
 Groot Hertoginnelaan 263
 2517 ET Den Haag

 Telefoon 070 346 92 46
 Telefax 070 364 03 26
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Wonen
Bedrijfs Onroerend Goed
Vastgoed Management
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Nieuwjaarsreceptie
Op 2 januari lieten 90 leden en partners zich 
niet afschrikken door de onvoorspelbaarheid 
van het weer en werden er in een gezellige sfeer 
en dito ambiance diverse wensen, voornemens, 
verwachtingen en omhelzingen uitgewisseld.
Karlien en Fred Weerdenburg, eigenaren van 
Boenk & de Groot prolongeerden hun wel‑
komstactie van vorig jaar en boden ons op‑
nieuw een rijkelijk gevarieerd en zeer smakelijk 
stamppotbuffet aan, waarvan ondanks de uitge‑
sproken goede vermageringsvoornemens royaal 
gebruik werd gemaakt.
Het Bestuur leverde een bijdrage in de vorm 
van verrassende amuses en een feestelijke alco‑
holische versnapering. Hoogtepunten vormden 
de  inspirerende nieuwjaarsrede van de voorzit‑
ter met aandacht voor verleden, heden en toe‑
komst en de uitbundige toast op een succesvol 
en gezond 2010.
Wellicht vormen de enthousiaste reacties van de 
deelnemers een aanleiding om de kijk en‑  luis‑
terdichtheid volgend jaar op een hoger niveau 
te tillen. Hopelijk kunnen dan ook een paar jon‑
gere soosleden worden verwelkomt  Aan de op‑
zet zal in ieder geval niet worden gesleuteld!

Onze Sociëteit tweemaal in de 
schijnwerpers.
Op 23 november 2009 verscheen bij uitgeverij 
de Nieuwe Haagsche “de speling van het licht, 
glas‑in‑ lood Den Haag rond 1900”. 
In dit zakboekje worden door de auteurs, 2 
Haagse kunsthistorici, 67 locaties met opmer‑
kelijke glas‑in‑lood toepassingen uit de periode 
1875‑1940 besproken. Ook het gebouw van 
onze Sociëteit maakt hier deel van uit. Het rijk 
geïllustreerde boekje ligt in de bibliotheek en is 
voor geïnteresseerden beschikbaar.

Op 12 januari vormde de Grote Zaal van onze 
Sociëteit het fraaie decor van de uitreiking van 
het rapport van de Commissie Davids terzake de 
Nederlandse steun aan de inval in Irak.
Hoewel de locatie in de media niet expliciet ver‑
meld werd was het interieur van ons gebouw  in 

de live uizendingen van de NOS en RTL promi‑
nent in beeld.

De Algemene Ledenvergadering 2010
Nogmaals volgt in deze rubriek een oproep om 
in groten getale aanwezig te zijn tijdens de Alge‑
mene Ledenvergadering op woensdag 3 maart 
aanstaande.
De invulling van de “vooravond” blijft intact. 
Aan het eind van het diner wordt een korte pau‑
ze ingelast voor het herschikken van de tafels en 
voor een rook en/of sanitaire stop, waarna om 
circa 20.30 uur de vergadering door de voorzit‑
ter zal worden geopend. Hopelijk biedt “de eer‑
ste woensdag van de maand” ook de jongeren 
een extra kans om aan deze bijeenkomst deel 
te nemen.
De agenda en andere bescheiden voor de ver‑
gadering zullen tijdig worden toegestuurd. 

De Kegelbaan
In de vorige editie van Forum werd gemeld dat 
de bezettingsgraad van onze kegelbaan fors on‑
der druk staat en dat een jarenlange vaste ge‑
bruiker de overeenkomst heeft opgezegd.
Het Bestuur verzoekt alle leden in hun omgeving 
te kijken naar mogelijke geschikte kandidaten 
om het verlies te compenseren en de exploitatie 
van deze baan rendabeler te maken. Gedacht 
kan worden aan een kegelclub, aan personeels‑
verenigingen maar ook aan particuliere initiatie‑
ven in dit kader.
Ook suggesties voor bijvoorbeeld de start van 
een wervingscampagne zijn welkom.
Leo de Bruin is binnen het Bestuur het aan‑
spreekpunt voor dit doel.

Namens de secretaris
Peter Robijns
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Aankoop
                                                          

PROPERTIES B.V. Verkoop

Bemiddeling 
van
onroerende 
goederen

v. Hogenhoucklaan 156
2596 TJ ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 328 39 06
06 531 83 004

Fax: 070 328 39 07
Email: info@dps-properties.nl

Bemiddeling bij:
• Aan- en verkoop van beleggingen
• Onroerend goed portefeuilles
• Taxaties van beleggingen en kommercieel o.g.

SCHELTUSDUYN
Beleggingsmakelaardij B.V.

Dr. Kuyperstraat 14
2514 BB Den Haag
Telefoon 070 364 49 59
Telefax 070 356 26 78
Privé 070 386 58 48

Voorburg
Herenstraat 106 tel 070-3864503
Klaverweide 76 tel 070-3200193
Kon. Julianalaan 276c tel 070-3876494
Van Aremberglaan 72 tel 070-3836163
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Maandag 11 januari 2010! Tijdens Siberische 
weersgesteldheden brak toch de zon door voor 
49 goedwillende en enthousiaste Soosleden. 
Onder de bezielende leiding van Peter Robijns 
en Frans van den Heuvel werd die dag vanaf de 
eerste seconde een verrassend pakket activitei‑
ten uit de hoge hoed getoverd. Verzamelplaats 
was het ADO Den Haag Stadion. Hoewel ge‑
zien het weertype ook de FC Tirol zich  op deze 
pleisterplaats, naar verluidt, buitengewoon thuis 
zou voelen. De heren hadden aan alles gedacht. 
Ronduit spectaculair was de frontale confronta‑
tie die driedimensionaal werd uitgevoerd door 
een spannende juffrouw, die haar auto op ui‑
terst fraaie wijze total loss parkeerde tegen een 
plotseling langslopende lantaarnpaal. Absolute 
klasse en perfect getimed. Geluk bij een  onge‑
luk was dat de auto niet van de jonge dame zelf 
was, maar godzijdank van haar vriend. Blijft dan 
toch lekker in de familie en biedt mooie moge‑
lijkheden om gezamenlijk ës avonds sfeervol na 
te praten over deze actie. Toch!? Inmiddels kwa‑
men diverse autobussen parallel aangereden en 
werd het dus een keuze maken welke touringcar 
ons deze mooie dag over ís herenwegen zou 
leiden. De olijke Haagse Serge was de geluksvo‑
gel, die ons door Nederland zou sturen. Niet na‑
dat  netjes gewacht werd op de kwalitatieve en 
kwantitatieve bijdrage geleverd door een groot 
blik Voorburgers. 

Hunkerend en bunkerend door Siberië
Toen deze autochtonen hun plaats centraal in 
de bus ingenomen hadden, steeg het niveau 
direct. Zonder meer werd een knappe aanvul‑
ling gegeven door een verre nazaat van de le‑
gendarische fotograaf Simon Smit, die deze dag 
op de gevoelige plaat zou vastleggen. En  zoín 

klusje kun je rustig aan Alfred van Bunge overla‑
ten. (was hij ook geen Voorburger? Maar dit ter‑
zijde.) Was het consumptiegedrag ongetwijfeld 
de belangrijkste pijler van deze dag, dan was 
het dus ook logisch, dat na het vertrek de koek 
en zopies direct opengingen. Aangeboden door 
een weliswaar Voorburgse pensionado maar nog 
immer hofleverancier, Willem Klomp. Zijn met 
gulle hand bekwaam gevulde koeken gingen 
erin als koek,zal ik, met een voorschotje, maar 
alvast zeggen. Onze gastheren loodsten ons be‑
kwaam door de ochtendspits. Het enige jamme‑
re was, dat het sopraantje Peter  Robijns altijd zo 
fluistert als‑ie het woord voert. De tamtam deed 
zijn werk en daarnaast was er natuurlijk Frans 
van den Heuvel die zeer complementair de zaak 
kundig aanvulde. Hoe beide heren óók hun best 
deden in de bus, de heilzame handen van ons 
aller Coby, deden zij toch niet doen vergeten. 
Jammer! Maar wij kunnen niet alles hebben. 

Sopraantje Robijns en de broodkruimels
Al druk doende kwamen wij bij de eerste halte 
aan. Rijk gesitueerd tegen een nogmaals Sibe‑
rische achtergrond, werd het volk gelost bij 
Ecopark ëíDe Kleine Aardeîî. Technisch gezien 
een hoogstandje, praktisch gezien een mission 
impossible. Immers, kwamen zij er in Kopen‑
hagen al niet uit, laat staan dat een bus nette 
Hagenaars(en Voorburgers) even de CO2 uit‑
stoot snel klimatologisch kunnen regelen. Het 
was echter de moeite meer dan waard. Een hel‑
dere uiteenzetting maakte dat de club serieus 
luisterde  naar klimatologisch gesproken nare 
ongemakken en dat werd dankbaar tot zich ge‑
nomen. Bij de rondleiding door het ecopark was 
Peter Robijns zo slim om broodkruimels achter 
zich  neer te strooien, zodat wij na een barre 

Ecologisch verantwoord 
genieten van 
parende struisvogels!
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Reizigersadvies- en vaccinatiecentrum GGD Den Haag

Thorbeckelaan 360
hoek Laan van Meerdervoort
bereikbaar met bus 23 en tram 3
telefoon 070 - 353 72 40
website www.denhaag.nl/ggd

Spreekuur:
Alleen op afspraak. Iedere werkdag ‘s morgens. Voor een afspraak 
kunt u bellen 070 - 353 72 40, tussen 09.00 - 16.00 uur.

Tijdens het spreekuur krijgt u een individueel advies voor uw reis.
Telefonisch kunnen wij geen persoonlijke informatie verstrekken.

Gemeente Den Haag
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

GGD

W W W

GGD Den Haag
Reizigersadvies- &
Vaccinatiecentrum

www.denhaag.nl/ggd
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m Les Jardins du Château d’Olonne
•	Atlantische	kust	-	Vendée,	800	m	van	zee
•	Luxe	vrijstaande	vakantiehuizen	met	privé	zwembad	
	 voor	4,	6	of	8	personen
•	Nederlandstalige	receptie
•	Hele	jaar	geopend
•	Tennisbaan,	mini-golf	en	restaurant
•	5	gerenommeerde	golfbanen	in	directe	omgeving

Voor	een	brochure-aanvraag	kunt	u	bellen:	0033	2	51	23	63	67	
of	mailen:	jardindolonne@wanadoo.fr

28	rue	du	Pré	Etienne
85180	Le	Château	d’Olonne

France
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tocht het hoofdkwartier weer konden vinden. 
En via de nieuwste ecotechnieken werd ons 
een copieuze lunch voorgezet. Althans voor die 
mensen, die van copieus houden en vorstelijk 
happend in het ecobrood  en de rijk gevulde 
humus pannenkoeken dik aan hun trekken kwa‑
men. Ook de toiletten waren prima uitgerust. 
In een groot gat, gegraven ongetwijfeld na het 
plaatsen van de potten, maakte dat men snel 
moest plassen en poepen. Immers de Sisi fles‑
sen gele limonade en de bruine chocoladerepen 
moesten snel gerecycled worden.. 

‘BOER ZOEKT  VROUW’, 
Hans Lamb weet er alles van
Na deze zeer geleerde ochtend, allemaal de bus 
weer in en door de sneeuw naar het  struisvogel‑
eldorado. Een wel heel welkom onthaal maakte, 
dat wij ineens figureerden in het sfeerplaatje 
van ëíBoer Zoekt Vrouwíí. De Hoofdboer, zal ik 
maar zeggen en mevrouw De Boer, zal ik maar 
zegen hadden het prima voor elkaar, inclusief 
een verantwoord stopwoordje, zal ik maar zeg‑
gen. Lichtbeelden, een ijzersterk verhaal en de 
hele benadering maakten, zal ik maar zeggen, 
dat wij blij mogen zijn, dat wij allen in Neder‑
land wonen. Hoogtepunt was zonder twijfel het 
paringsritueel, waarin duidelijk niet geknipt was 
en zeer realistisch getoond werd. Het deed Hans 
Lamb verzuchten, dat hij met zijn Henny ook 
op dezelfde  wijze een en ander vorm hadden 
gegeven. Het was zonder meer de enige juiste 
positie. Enfin, struisvogeleieren als rugbyballen 
werden doorgegeven. Lederwaren deden de 
ronde en het absolute hoogtepunt was het fi‑
nest hour van Mevrouw de Boerin, die de cat‑
walk betrad gehuld in een struisvogel jacket. 
Grote klasse en dan vergeten wij maar even het 
verhaal over de lamaís. Doen wij volgend jaar. 
Of daarnaÖ!Het aanpalende vogelstruiswinkel‑
tje werd druk bezocht en allerhande struisvogel‑
gerelateerde artikelen werden aangeschaft om 
in ieder geval thuis te laten zien dan men wel 
degelijk hier was geweest en dat de struisvogel‑
veren niet uit de YabYum kwamen. Na ook deze 

excursie naar tevredenheid te hebben verlaten, 
liep iedereen weer de bus in.. En dat was nodig, 
zal ik maar zeggen.. 

De geest was zwak maar het vlees 
uiterst willig
In tegenstelling tot andere wijd en zijd bekend 
staande gelegenheden waar meegebrachte 
etenswaren niet genuttigd mochten worden, 
was het vlees toch weer zwak en de geest gewil‑
lig.. Nou was het met dat vlees natuurlijk een 
hele goede zaak, die ons aller Sjaak Hooymans 
weer meer dan fors voor zijn rekening had ge‑
nomen. Hoewel wij natuurlijk, het moet gezegd, 
de struisvogelbiefstuk moesten vergeten. Wat 
betreft de drankvoorraad was er een misver‑
standje tussen sponsor Frans van den Heuvel 
en de drankenleverancier. Maakte een en ander 
dat de dorst niet geheel en al gestild was, maar 
dat het slotakkoord alsnog verzorgd zou  wor‑
den in het ADO Stadion.. Peter en Frans, onze 
Raad van Commissarissen hadden de selectie 
inclusief Ricky van den Berg op trainingskamp 
gestuurd naar de Middellandse Zee, zodat beide 
heren geheel en al konden beschikken over het 
ëíbescheideníí spelershome in het Forepark. Dat 
men bij de catering inmiddels ook op de hoogte 
is van een groep van 49 Haagse Heren uit de 
Sociëteit ëíDe Vereenigingíí, die sfeervol willen 
tafelen hebben wij eens en voor altijd duidelijk 
gemaakt. Een prima slot en een prima dag aan 
een straf en strak door Peter en Frans geregis‑
seerd Vereenigingsuitje. Bij een ontroerend af‑
scheid werd ook het koppel voor volgend jaar 
alvast geïnstalleerd. 
De twee veteranen onder onze  leden, Hans 
Lamb en Cees Buskens gaan in januari 2011 
weer oude tijden doen herleven en dat de tocht 
zal gaan naar Yrseke, waar de jongens van de 
mannen gescheiden zullen worden tijdens 
het uitermate zwaar tafelen aldaar. Ik ben be‑
nieuwd. 
Voor 2010, Peter en Frans, nogmaals bedankt!

Lex van Hulst



HET FORUM  16  JANUARI 2010

Thomsonplein 18
2565 TK ‘s-Gravenhage
Tel. (070) 3450418 / 363 93 37
Fax (070) 3455756 Eigen atelier

Andries Andrea Assurantiën
pensioen- en lijfrenteoplossingen

 A. Andrea   06-26014355
 C.A.A. Goudzwaard  06-54933007
 registeradviseur

VERZEKERINGEN               PENSIOENEN                HYPOTHEKEN

Uphof  Wijnen            Voor mensen met smaak

Leverancier van wijnen aan de horeca en het bedrijfsleven.•	
Sociëteitleden welkom. U kunt rekenen op een smaakvol advies.•	
Wijnen uit bijna alle wijnstreken van de wereld. Grote voorraad.•	
Wijn relatiegeschenken zoals kistjes. •	
Leverancier van winedispenser “diWine”, wijntap per glas.•	

‘Het leven is te kort om slechte wijn te drinken’

www.uphofwijnen.nl      mobiel 06-51.723.612  of  070-393.49.58
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Het jaarprogramma van Anonymus
De zaterDagavonDen:
zaterdag 15 mei: voorjaarsfeest.
zaterdag 24 juli: BBQ
zaterdag 23 oktober: najaarsfeest.
zaterdag 18 december: Kerstfeest.

De woensDagavonDen:
10 maart: Koningskegelen.
24 maart: vader (schoon)dochter avond.
21 april: toernooi kaarten, biljarten en kegelen.
17 november: Kleiduiven schieten met wildmaaltijd en toernooi avond.

zonDag, 28 november: sinterklaasfeest

Johan van Kampen

Zoals U weet is het gezelschap Anonymus uw in‑
stelling binnen onze Sociëteit die de festiviteiten 
organiseert.
Iedere keer weer worden er dwazen of van het 
pad geraakten gevonden die zich bezighouden 
met de doelstellingen van dit gezelschap. En 
ooit ( ergens in 2009 tijdens een aanval van ver‑
standsverbijstering) hebben wij – de leden van 
het gezelschap – zich over laten halen om van 
Anonymus deel uit te gaan maken.
Dit schept de verplichting om U weer te verblij‑
den met een mooie lijst van evenementen voor 
het jaar 2010.
Wij hebben de idee opgevat om eens iets an‑
ders te doen dan anders. Niet meer het gewone 
voor‑ en najaarsfeest, maar iets spetterends, iets 
anders, iets geks. Dit jaar geen slap dansmuziekje 
of een synthesizerspeler of de hele familie op de 
barbecue. Maar wel een voorjaarsfeest waar U 
hopelijk nog lang over zult praten en een najaars‑
feest waarbij de decibellen U om de oren zullen 
vliegen. Hierover straks meer.
Wij beginnen op 10 maart met het konings-

kegelen. Uiteraard is dit alleen voor de heren 
en te hopen is dat de aanmeldingen dusdanig 
groot zijn, dat het bestuur een extra kegelbaan 
aan gaat leggen.
Dan op 24 maart de ñlaat ik het niet onbeleefd 
zeggen ‑ de ‘mooie meidendag’. Schoon‑ en 
gewone vaders hijsen zich in hun eerste grijs of 
eventueel hun mooiste pak en nodigen voor die 
avond hun dochter(s) en/of schoondochter(s) uit 
om gezamenlijk aan de maaltijd aan te zitten. In 
het verleden was dit echt een fantastische avond 
en ook dit jaar gaan wij er weer iets moois van 
maken. De inschrijvingslijst hangt binnenkort op 
het bord, maar schrijf bijtijds in, want het aantal 
plaatsen is beperkt. Dit laatste door de aanwezig‑
heid van het 4e biljart.
Alhoewel de AV is dan al geweest en je weet nooit 
hoe er gestemd wordt.
Na het diesdiner ñ dit is een bestuursaangelegen‑
heid ñ hebben wij dan op 15  mei ons Voor-
jaarsfeest. Een tipje van de sluier kan ik voor 
U oplichten, want U  mag, als U dat wilt ‑ een 
sluier voor. Dit feest zal een geheel Indisch feest 

Anonymus in 2010 



KNOESTER
 REGISTER OPTICIENS®

SkyPol: Goed bekeken onder alle omstandigheden

Verblindingsfactor zonlicht                     Beschermingsfactor SkyPol

Als na regen de zonneschijn te voorschijn komt, kan het gebeuren dat u verblind wordt door 
de weerspiegelende zon op het natte wegdek. Speciaal voor deze omstandigheden met veel 
schittering heeft Zeiss het geweldige Skypol brillenglas ontwikkeld. Dit glas functioneert 
onder alle extreme weersomstandigheden, dus bijvoorbeeld ook op het water.

Maak een            afspraakje met me.

Hans Knoester
tel. 070-3506195, mobiel 06-11010709

Keizerstraat 229 • 2584 BG Den Haag
www.kijkknoester.nl • info@kijkknoester.nl

Soosvrienden
dienst

Het beste zonneglas 

ter wereld in uw sterkte 

e 149,- per paar

(we hebben al zonneglazen in uw 

sterkte v.a. e 49,50 per paar)
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Soosvrienden,

De klaverjascompetitie is in‑
tussen weer in volle gang, 
uiteraard is het nog steeds 
mogelijk om mee te doen. 
De punten worden namelijk 
berekend  over het gemiddel‑
de van het aantal gespeelde 
spellen, daardoor maakt het 
niet uit hoeveel je er hebt ge‑
speeld. Er is wel een minimum 
van 10 spelletjes noodzakelijk 
om er voor een juist gemid‑
delde te zorgen. De competi‑
tie duurt tot 1 mei. Prijsuitrei‑
king zal plaatsvinden tijdens 
het dies diner.

 
De cijfertjes
Het aantal klaverjassers is in‑
tussen gegroeid naar 30 soos‑
leden. Ook de EZSI leden laten 
zich niet onbetuigd. Er zijn tot 
nu toe (op 30‑12) 2308 kla‑
verjasspelletjes gespeeld met 
een totaal aantal punten van 
22629, wat slechts een ge‑
middelde geeft van 73,47 
punten. 
De hoogste score tot nu toe is 
122 punten, en de laagste 22. 
Om veiligheidsredenen zal ik 
de namen nog niet vrijgeven. 

Lobby’s
Steeds vaker komen er gelui‑
den om op z’n Amsterdams 
te gaan klaverjassen i.p.v. Rot‑
terdams; ook wordt hierbij het 
kraken genoemd. De spellei‑
ding zal zich hierover buigen 
of het inderdaad mogelijk is 
om van spelvorm te switchen, 
maar meldt alvast op voor‑
hand dat sommigen onder ons 
al problemen genoeg hebben 
met Rotterdams klaverjassen. 
Misschien een idee voor vol‑
gend jaar.
Veel klaverjas plezier gewenst.
Ed Croqué

 Nieuws bulletin
Klaverjas Competitie

worden met gamelan, kretik, pitjitten, Balinese 
dansen, Tempo doeloe en meer van dat moois. 
Nadere informatie volgt uiteraard nog.
Het 2e halfjaar start met de BBQ op 24 juli. Het 
hieraan verbonden thema luidt: ‘thuisblijvers’ 
Ook wij weten dat 24 juli in de vakantie valt, 
maar velen van ons gaan niet meer in het hoog‑
seizoen op vakantie en wij hebben gerede kans 
dat het weer prima zal zijn. Het wordt dit keer 
geen familiebarbecue, maar gewoon een grote 
mensenfeest.
Ja en dan zitten wij alweer op 23 oktober. Dit 
had de avond moeten worden dat wij ons allen 
weer jong en jeugdig hadden moeten voelen. 
Het najaarsfeest had in het teken moeten staan 
van De Clarks. 60‑er jaren lifestyle en 60‑er ja‑
ren muziek. Nog een keer uit je dak gaan. Maar 
helaas de overbuurvrouw heeft met haar 40 de‑
cibellen roet in het eten gegooid en wij zullen op 
zoek moeten gaan naar een ander thema. U be‑
grijpt het al: het nieuwe elan van dit gezelschap 

Anonymus wordt hierdoor op de proef gesteld 
en zal met een goed alternatief komen. Maar wij 
beloven U dat het voor elkaar komt. De datum 
blijft gehandhaafd.
Tot slot zijn er nog de standaarditems, die wij ie‑
der jaar hebben.17 november het Kleiduiven-
schieten of wat daar voor door mag gaan. Het is 
met echtgenotes en ís avonds is er een  wildmaal‑
tijd. 28 november komt  Sinterklaas langs, die 
ongetwijfeld weer op niet mis te verstane wijze 
de kinderen zal bezighouden en tenslotte op 18 
december het Kerstdiner.

Goed, de data zijn nu bekend. U kunt ze reeds 
noteren in uw agenda. 
Het gezelschap Anonymus wenst U een aller‑
prettigst verenigingsjaar toe met mooie feesten!

Rob van Hulst 



M.O.B. Accountancy B.V.

Laan van Nieuw Oosteinde 21A
2274 EA Voorburg
Tel. 070 386 73 14
Fax 070 387 40 64
Email: mob.accountancy@planet.nl

Forensische 
onderzoeken &

financiële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden
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The complete wardrobe

evening
country 
town

shirts - bespoke
ready to wear

suits - made to measure

F.G. van den Heuvel

Hoge Nieuwstraat 36   2514 EL  ’s-Gravenhage              www.fgvandenheuvel.com


