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Lieve Dames, beste Heren,

Deze Kerst wil ik mijn rede houden over het 
thema: de wetenschap van kerstmis in zwart/wit

Laat ik maar zeggen u krijgt een Beschouwing 
cultuurhistorie over twee millennia voor de prijs 
van een avond”. Ik zie u denken, wat heeft dit 
met Kerst te maken? 

Kerstmis
Wat is het toch prachtig elk jaar weer! Kerst is 
een feest van hoop, een feest van een nieuw 
begin. Ja, die donkere dagen voor Kerst, weg 
ermee, we maken ons eigen  licht in de duister‑
nis! Het hele gebeuren stamt uit een tijd dat we 
nog niet precies wisten hoe onze wereld en hoe 
de materie in elkaar zat. Er was nog veel onbe‑
kend en er was veel hokuspocus, boze geesten 
en luchten waren alom en geloof in heksen en 
trollen was wijd verspreid..

Dat speelt allemaal niet meer.
De Sintspullen zijn nog niet uitgepakt en de 
stoomboot is nauwelijks naar Spanje vertrokken 
of de Kerstboomverlichting en alle attributen 
die maar kunnen bijdragen aan de Kerstsfeer 
zien we om ons heen verschijnen. Zelf doen we 
er natuurlijk ook lustig aan mee, nietwaar?  U 
heeft toch ook de boom al in gedachten ‑ of 
wellicht al staan ‑ en de nodige kerststukjes en 
kaarten verzonden etc. Natuurlijk zijn er ook dit 
jaar weer enkele valse starters. De valsspelers. 
Zelf zag ik begin november al de eerste kerst‑
verlichting.
Eigenlijk zijn dat de kwaden, zij immers versto‑
ren ons sprookje en onze ongeschreven regels. 

Maar toch, zwart/wit gesteld: dat zijn ook de 
hunkerenden, de echte gelovers in Kerst dus 
het is hen te vergeven. Sint of de Kerstman, wat 
doet het er toe, zijn daar ook niet echt boos om. 
Zij zijn allebei vergevingsgezind.

Om in een goede Kerstsfeer te komen zijn er bij 
mij een paar zaken die echt werken. Voor mij 
niet zo’n  Norlander Kerstboom of zo en, het 
spijt me, ook niet Frans (“Ik zeg doen!”) Bauer, 
of André Rieu, maar de uitvoering van de “Mes‑
siah” van Händel en dan natuurlijk het Hallelu‑
jah daaruit, of Harry Belafonte’s “Long time ago 
in Bethlehem” .
Muziek weet daar letterlijk voor mij de juiste 
toon te raken. Ongetwijfeld heeft u zelf ook uw 
favoriete sfeermakers. Maar het is in elk geval 
niet alleen die muziek, want  wat zijn het toch 
prachtige strofen uit dat Bijbelboek Lucas: 

En het geschiedde in die dagen dat er een bevel 
uitging vanwege keizer Augustus dat het gehele 
rijk moest worden ingeschreven. De inschrijving 
had voor het eerst plaats toen Quirinius het be‑
wind over Syrië voerde. En zij gingen allen op 
reis om zich te laten in te schrijven, ieder naar 
zijn eigen stad. Ook Jozef trok op van Galilea uit 
de stad Nazareth naar Judea, naar de de stad 
van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het 
geslacht van David was om zich te laten inschrij‑
ven met Maria, zijn ondertrouwde vrouw die 
zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar 
waren , dat de dagen vervuld werden, dat zij 
baren zou en zij baarde haar eerstgeboren zoon 
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De wetenschap van 
Kerstmis in zwart/wit
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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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en wikkelde hem in doeken en legde Hem in en 
kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de 
herberg.

Nu ja, u kent het vervolg. De herders die komen 
aanbidden, de engelen die zongen, de wijzen 
uit het oosten en ja dan gaat de Bijbel verder , 
maar laten we het voor het moment maar even 
hier bij houden.

Overigens – dit terzijde ‑ sprak ik laatst een kri‑
tiekaster die zei dat Jozef toch niet helemaal bij 
zijn verstand was om juist met Kerstmis op reis 
te gaan om zich te laten inschrijven, dan weet je 
immers dat alle hotels in Bethlehem al vol zitten! 
Hij vroeg er om!

Ja, en hoe gaat het dan verder? De apostelen 
zwermen uit. Het Christendom is geboren. De 
afstanden waren groot en vliegen bestond nog 
niet. Er komen dus twee pausen, een in Constan‑
tinopel, het huidige Istanbul en een in Rome. 
En ja hoor, over en weer ruzie. Ze breken en er 
ontstaan de Rooms‑Katholieke en de Byzantijnse 
kerk met over en weer verwijten over het ware 
geloof etc.

Vele eeuwen verstreken. Boeiende eeuwen. Eeu‑
wen van ontwikkeling, van exploratie, van ont‑
ginning, van ontdekkingen, maar ook eeuwen 
van vele oorlogen.

Zaken die dus hun goede kant hadden, zoals de 
ontwikkeling van de wetenschap waarbij inzicht 
ontstond in hoe de natuur werkelijk in elkaar zit 
en allerlei hekserij denken overboord kon wor‑
den gezet. Galileï die evenwel veroordeeld werd, 
omdat hij constateerde dat de aarde rond was, 
van Leeuwenhoek met zijn microscoop, de ge‑
broeders Huijgens ( ja Voorburgers!), Jenner die 
in 1795 de vaccinatie tegen pokken ontdekte. En 
ook het ontstaan van prachtig cultureel erfgoed 
en het vrijheidsdenken. Maar ook zaken met 
zwarte kanten: hoeveel slachtoffers vielen niet in 
veldslagen en zinloze godsdienstoorlogen?
Ik besef het: ruim anderhalf millennium in en‑
kele zinnen! Het is wat snel, maar…

Wat is er in al die tijd eigenlijk veranderd? Is er 
wat veranderd? Goed en kwaad bleven immers. 
Zwart/wit denken ook.

Nog een zaak: Het Koninkrijk der Nederlanden  
en de ontwikkeling van de burgerij en zo zijn we 
al gauw bij 1851, het jaar van de oprichting van 
onze Sociëteit.

Heel boeiend om de in de oprichtingsakte van 
onze Sociëteit het doel te lezen: “Het aanhalen 
van de onderlinge banden”. Ik heb lang over de 
zin van deze woorden na moeten denken, maar 
ik denk dat ik het nu begrijp. Kennelijk was aan 
zo’n saamhorigheid in die tijd behoefte.
Nederland was in die tijd bezig om zich te her‑
ordenen. Een nieuwe vorm aan te meten. Een 
volwaardig Koninkrijk met alles er op er aan. 
De burgers organiseerden zich. Het goede – de 
burgerschapszin ‑  tegen het ongeorganiseerde, 
het onduidelijke. De wereld was opeens niet 
plat meer, maar levendig en vol mogelijkheden! 
Feesten en uiterlijke vertoning mochten weer.

Darwin had kort tevoren met zijn Beagle een ge‑
weldige tocht gemaakt. Het is nu 150 jaar gele‑
den dat zijn boek over de evolutietheorie “The 
origin of species” verscheen. We kunnen het nu 
wekelijks op de tv zien in de fantastische serie van 
de VPRO. De wereld zag er opeens anders uit. 
De evolutietheorie deed zijn ingang. Met welke 
gevolgen?! Christelijke denkbeelden over het 
ontstaan van de aarde, het Paradijs, alles werd 
ter discussie gesteld. En natuurlijk waren er weer 
enkele betweters die de goede kansen die door 
deze denkwijze ontstond, wisten te betwijfelen 
De vooruitgang van de wetenschap werd in een 
kwaad daglicht stelden. Weer zwart/wit denken.

Ik maak weer een sprong van meer dan een 
eeuw en kom in onze huidige tijd. Hebben we 
inmiddels wel van de geschiedenis geleerd? Tel‑
len we de zegeningen van de wetenschap?
Ik vrees van niet. Ook nu zijn er voorbeelden 
daarvan te over. Alleen al uit het afgelopen jaar 
kan ik op mijn vakgebied zonder moeite twee 



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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zaken naar voren halen waarbij in mijn beleving 
dit thema een rol speelde.

Maar eerst even samen met u een gedachte‑
experiment. Als vandaag de dag het poliovaccin 
of het tetanusvaccin zou worden uitgevonden 
zouden ze met de huidige eisen en wettelijke 
regelingen op geen enkele wijze worden geïn‑
troduceerd. Toch zijn er miljoenen, echt waar 
miljoenen, levens mee gered in de afgelopen 50 
jaar! Zou u op dezelfde gronden die bij de mei‑
denprik en de Mexicaanse griep zijn gebruikt 
vandaag adviseren om uw kind of kleinkind dan 
maar niet te laten vaccineren tegen polio en te‑
tanus? Nee toch? En dan daarbij: onze kennis, 
onze wetenschap is in de tussenliggende peri‑
ode zoveel meer toegenomen.

De ‘meidenprik’ tegen baarmoederhalskanker 
is het eerste voorbeeld van het afgelopen jaar. 
Hoe merkwaardig toch dat een stelletje nitwit‑
ten – maar naar ik aanneem toch goed bedoe‑
lenden ‑ via het internet een miljoenenpubliek 
weten te bereiken en klinkklare leugens kun‑
nen verspreiden. Schandelijk gebrek aan ver‑
antwoordelijkheidsbesef, maar wellicht ook de 
ultieme consequentie van een maatschappij die 
de individuele autonomie als hoogste goed in 
het vaandel heeft?  
Nu ja het tweede voorbeeld kunt u zelf beden‑
ken: de Mexicaanse griep. Wat een volstrekte 
lariekoek daarover is verspreid, het is niet te ge‑
loven. (Dat van die nanochips in het vaccin – en 
ik vertel u dat natuurlijk in volstrekt vertrouwen‑ 
had echt geheim moeten blijven!).

Ik besef het nu ik dit uitspreek, ja mijn uitspra‑
ken zijn zwart/wit.
Voor de duidelijkheid moet dat dan maar eens 
zo. Dit is dus kennelijk de situatie: de autonome 
al dan niet weldenkende mens die geheel zelf‑
standig zijn koers vaart en geen of onvoldoende 
rekening houdt met het algemeen belang en ei‑
gen tekortkomingen versus de goedbedoelende 
wetenschap die het algemeen belang in de ga‑
ten houdt en zorgvuldig wikt en weegt. Wat is 

goed en wat is kwaad? Wie zal het zeggen? Of 
ben ik nu te zwart/wit?

Terug naar Kerst. Terug naar Bethlehem. Daar 
in die kribbe, dat kleine hoopje leven in doe‑
ken gewikkeld en liggende in een kribbe. Jezus 
Christus, aanbeden door herders en toegezon‑
gen door engelen met “Vrede op aarde in men‑
sen een welbehagen” 
Die symboliek is prachtig. Tussen goed en kwaad 
geen oorlog, maar vrede, vrede in mensen een 
welbehagen. Geen zwart of wit, maar vrede, en‑
kel vrede. Dat is de ware wetenschap, de weten‑
schap van Kerstmis.

En of je nu Moslim bent, Hindoe of Bhoedist, 
het maakt niet uit. Allemaal heb je die vrede 
nodig om de tegenstellingen die nu eenmaal zo 
duidelijk in het leven zitten te overbruggen. In 
de wereld, in ons land, en ja, ook wel eens in 
onze Sociëteit.

Het streven naar vrede, dat lijkt me een mooie 
Kerstgedachte. 

Ik wens u en de uwen in deze donkere (wat 
zwarte) dagen een vredevolle en wellicht witte 
Kerst.

Den Haag, 12 december 2009.
Cees Postema

 �
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REKLAME OP: 
k AUTO'S k MARKIESKAPPEN
k BORDEN k LIHTBAKKEN
k RAMEN k SPORTVELDBORDEN

ADVIES - ONTWERP
EN UITVOERING
VAN BELETTERINGEN

Nieuwe Laantjes 90
2584 RX Scheveningen

Tel. 070-3501128
Fax 070-3229466

www.albabelettering.nl

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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De restauratie van de Grote zaal
Terecht worden er vragen gesteld over de status 
van de voorgenomen restauratie.
Middels onderstaande enigszins systematisch 
geredigeerde opsomming van de feiten wordt 
getracht duidelijkheid te verschaffen

De samenwerking met de restauratrice Elsbeth 
Geldhof vloeide voort uit een advies van de 
heer R.J. de Booij van de Gemeente den Haag 
en vormde een voorwaarde voor de subsidiever‑
lening.
Deze samenwerking verliep vanaf de start zeer 
moeizaam en onze commissaris gebouwen Cees 
Buskens heeft het tientallen uren gekost om met 
haar in contact te komen en te blijven.
De realisatie van de pilot was dan ook een zeer 
moeizaam en tijdrovend proces.  

De vervolgfase – de prijsvorming voor het to‑
taal – was zonder meer een crime en qua resul‑
taat zeer teleurstellend. De afgegeven ramingen 
werden fors overschreden en Elsbeth Geldhof 
maakte duidelijk aan deze fase niet haar mede‑
werking te willen verlenen. In overleg met de 
heer de Booij is op 8 juli besloten de relatie met 
haar te verbreken.
Samen met laatstgenoemde is er naar een oplos‑
sing gezocht om uit deze impasse te geraken.

Op dit moment zijn er offertes binnen van het 
schilderwerk en is er een prijsindicatie van het 
conserveren van de wandschilderingen afgege‑
ven.
Met 2 kandidaten zijn vervolgens de uit te voe‑
ren conserveringswerkzaamheden besproken en 
de offertes ontvangen en beoordeeld.
Dit heeft geleid tot groen licht van de kant van 
het Bestuur voor uitvoering in 2010.
Cees Buskens is druk bezig om ter effectuering 
hiervan bindende afspraken te maken.
Voor wat betreft de restauratrice kan desgewenst 
informatie worden ingewonnen op
 www.terhorstrestauratie.nl.

Kalligraferen van het ledenregister in de 
bibliotheek

De laatste keer heeft mevrouw den Heijer deze 
klus geklaard. Na haar vertrek heeft het Bestuur 
een oproep voor een geschikte kandidaat ge‑
plaatst in het Forum.
Aangezien daarop geen enkele reactie in welke 
vorm dan ook is gekomen heeft het Bestuur zelf 
naar een oplossing gezocht. Inmiddels is de 
dochter van Luud Wassenaar, die deze schrijf‑
kunst beheerst, bereid gevonden het register te 
completeren en in de toekomst bij te houden.
De commissaris interne zaken zal dit verder met 
haar regelen. en monitoren.

Klachtenboek
Het oudste klachtenboek in het archief van de 
Sociëteit dateert van 1908.
Teneinde de diverse klachten die er leven onder 
de leden te kanaliseren en zorgvuldig te behan‑
delen  heeft het Bestuur het wenselijk geacht dit 
instrument in ere te herstellen.
Sinds kort ligt er voor dit doel een fraai en in‑
drukwekkend boek in de bibliotheek, waarin 
de klachten onder naleving van onderstaande 
richtlijnen kunnen worden gedeponeerd
‑ De klachten kunnen vanaf heden daarin ter 

behandeling door de daarvoor geëigende 
commissie en/of door het Bestuur in totaliteit 
worden gedeponeerd.

‑ Na kennisname van de klacht door het Be‑
stuur of door een van de bestuursleden zal de 
klacht, voor zover mogelijk, direct in behan‑
deling worden genomen. Over het resultaat 
van deze aanpak wordt de indiener van de 
klacht direct geïnformeerd..

‑ Indien een directe behandeling niet mogelijk 
is zal de klacht worden geagendeerd en in de 
eerstvolgende bestuursvergadering worden 
behandeld. Het ten aanzien van de klacht ge‑
nomen besluit zal zo spoedig mogelijk aan de 
indiener worden meegedeeld door de secre‑
taris. 

Van achter de bestuurstafel



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
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Richtlijnen

Datum
 dateer de klacht

Naam
noteer uw naam in blokletters. Ingeval van 
een gezamenlijke klacht alle namen van de 
klagers in blokletters noteren.

Betreft 
geef aan waar uw klacht over gaat ! (b.v. eten, 
faciliteiten, inventaris, omgangsvormen etc)

Omschrijving
omschrijf kort en krachtig uw klacht. Hanteer 
een duidelijk leesbaar handschrift. Per note‑
ring niet meer dan één klacht ter bevordering 
van de snelheid van afhandeling.

Oplossing
indien de indiener zelf een te realiseren en 
betaalbare oplossing ziet is het aangeven 
daarvan uiteraard welkom. Geef dat duidelijk 
aan.

Behandeling
hier zal door het Bestuur worden aange‑
geven, 
‑of de klacht direct kan worden behandeld 
‑of wanneer behandeling in de bestuurver‑
 gadering zal plaats vinden.

De diesviering 2010
In 2010 valt 1 mei op een zaterdag en tevens in 
de voorjaarsvakantie.
Het Bestuur heeft evenwel besloten de viering 
van deze bijzondere dag toch te houden op de 
datum van 1 mei! Uiteraard zullen nadere me‑
dedelingen tijdig worden gecommuniceerd. 

De Kegelbaan
De gemiddelde leeftijd van de leden van de 
Marine kegelclub “Stevig”, een jarenlange ge‑

bruiker van onze baan, is inmiddels zo hoog, 
dat besloten is de club per 1 januari 2010 op 
te heffen.
Voor ons betekent dit dat de exploitatie van de 
kegelbaan een wel erg smalle basis krijgt.
De Exploitatiecommissie zal op verzoek van het 
Bestuur plannen ontwikkelen om de bezettings‑
graad van deze faciliteit op een hoger niveau te 
tillen.
Uiteraard zijn suggesties in dit kader van harte 
welkom. Neem in dit kader contact op met Leo 
de Bruin.

Flatscreen TV
Wellicht is het reeds opgevallen dat er in de bi‑
bliotheek een nieuwe televisie van dit kaliber is 
geplaatst . Na opnieuw een verzoek in deze rich‑
ting te hebben gekregen van Aad Meuldijk heeft 
het Bestuur besloten tot deze aanschaf over te 
gaan.

De Nieuwjaarsreceptie 
De Nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op 
zaterdag 2 januari, hetgeen in afwijking is van 
de publicatie in het ledenboekje. Daarin staat 
abusievelijk zondag 3 januari vermeld.
Wegens bewezen succes zal de opzet van vorig 
jaar worden geprolongeerd en biedt Boenk ons 
wederom een stamppotbuffet aan. Nadere in‑
formatie zal u tijdig bereiken. 

De Algemene Ledenvergadering
Deze vergadering zal worden gehouden op 
woensdag 3 maart 2010. 
Noteer deze bijeenkomst met kapitale letters in 
de kersverse agenda.

Gerard Hoogerwerf
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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



HET FORUM  13  DECEMBER 2009

Kegelclub oud-marine-officieren 
legt het loodje
Dat was waarlijk een memorabele kegelavond op 14 december, toen de clubs EZSI, Stevig, 
De Grote Nul en Onder Ons, de mouwen opstroopten en voor het fel begeerde kampioen‑
schap gingen. EZCI met de  sociëteitsleden Hans Dijkstra, Guido van den Elshout en Leo 
Zijerveld bleken de absolute toppers met respectievelijk 800, 770 en 710 punten. Wat een 
kegelaars! 

Memorabel en tevens historisch was het trieste einde in het bestaan van Stevig, de roem‑
ruchte club van oud‑marineofficieren, die nu na bijna 110 jaar per 1 januari 2010 opge‑
heven wordt. De beker die zij vaak op hun naam brachten werd, met het ruimen van de 
boedel, geschonken een De Vereeniging om voorgoed een plek te krijgen in de prijzenkast. 
Vice‑voorzitter van EZSI, Guido van den Elshout, nam de beker in ontvangst uit handen van 
Stevig‑club Jan van der Veen. Hier werd met enige droefheid geschiedenis geschreven.  

Alfred van Bunge 

Na een wat moeizame start zijn wij er toch in 
geslaagd een nagenoeg volle bus de weg op te 
sturen.
Hoewel de inschrijving formeel gestopt is zijn 
wij graag bereid een paar spijtoptanten alsnog 
aan de lijst van ongeveer 50 deelnemers toe te 
voegen. Uiteraard geldt dan wel de conditie van 
snel melden en snel betalen !!!
Dat laatste geldt vanzelfsprekend ook voor de 
openstaande debiteuren per heden. Wij hebben 
geen voorziening getroffen.
Schuldig zijn wij u nog de locatie van vertrek 
en aankomst. De keuze is gevallen op het goed 
bereikbare (ook met openbaar vervoer) ADO 
stadion gelegen aan het Haags Kwartier 55 in 
het Forumpark Den Haag
Een suggestie van onze kant om zoveel mogelijk 
samen te rijden is wellicht overbodig!! Er is ove‑
rigens ruim voldoende parkeergelegenheid.

De bus staat geparkeerd voor het Hoofdgebouw 
en zal om 9 uur gas geven richting ìDe Kleine 
Aardeî in Boxtel  en in de middag richting de 
Struisvogelfarm in Hulten.
Aan het eind van de dag keren wij terug naar 
het groengele ADO terrein om afsluitend het di‑
ner te gebruiken in het Residentie restaurant op 
de 1e etage.

Wij denken dat het programma de moeite waard 
is en zijn er niet in de laatste plaats dankzij 50 
gezellige soosvrienden van overtuigd, dat het 
een geslaagde dag wordt.

Tenslotte maken wij u er nogmaals op attent dat 
elke vraag in dit kader welkom is.

Frans van den Heuvel 
en Peter Robijns

Soosuitje op 11 januari 2010
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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
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In de Elzevier van 17 oktober 2009 stond, dat 
Nederland maar bescheiden actief was om wat 
olie dollars terug te halen. De VS, Engeland 
en China zijn veel actiever volgens het artikel. 
Saoudi Arabië is van plan om de komende ja‑
ren honderden miljarden te investeren in onder 
meer wegen, ziekenhuizen, landbouw en water‑
systemen.

Ik denk dat Nederland wel degelijk aan de man 
wordt gebracht; echter minder opvallend.
Zittend in het vliegtuig naar Saoudi praat je wel 
met je directe buurman. Dit leverde het volgen‑
de resultaat op :
Een man had brandvrije tenten geleverd, zo’n 
tien jaar geleden. Misschien herinnert men zich 
wel dat er in Mekka veel doden waren door een 
brand in een tentenkamp. Deze brandvrije ten‑
ten hadden nu onderhoud nodig; dat was het 
doel van zijn bezoek.
Een man zou onderhandelingen doen voor een 
andere aannemer voor de bouw van het Grand 
prix circuit (auto races) in Abu Dabi. Hij zei mij, 
dat de sjeik aldaar het circuit dwars door de lob‑
by van een hotel wilde laten lopen (dus zou men 
vanuit de lobby onder airconditioning naar de 
race kunnen kijken).
Een man is directeur van het Meredian hotel in 
Khobar ; éen van de veilige hotels in deze streek. 
Ik heb deze man later op het Koninginnedag 
feest in Bahrein wederom gesproken!

Bahrein is verbonden met Saudi via een zeer 
lange brug. Deze brug is gebouwd door Ballast 
Nedam. Zelf heb ik enige weken in de Ballast 
Nedam compound gezeten. Het is grappig om 
een beetje Nederlandse sfeer met straatnamen 

zoals Juliana straat te zien (Ik was toen ‑1994?‑ 
wel de enige Nederlander).
In dezelfde tijd van de bouw van de brug, nu 
twintig jaar geleden, waren er door Ogem ook 
luxe flats gebouwd in Damman. De arabieren 
accepteerden de flats echter niet. Er was name‑
lijk geen aparte lift voor vrouwen!. In 1991 zijn 
de flats wel gebruikt voor de vluchtelingen uit 
Koeweit. Sinds dat moment zijn de flats wel be‑
woond.
De hoofdwegen zijn alle voorzien van hekken 
(opdat de Arabieren maar niet op de hoofdweg 
omdraaien). Dat was eens een grote order voor 
Hera te Tilburg.

Tijdens het Koninginnefeest kwam je figuren te‑
gen. Ik was verbaasd wat zij zoal doen. Eén was 
adviseur voor de aanleg van vliegvelden. Op 
dat moment adviseerde hij voor de uitbreiding 
van haven faciliteiten. Een Shell groep hield zich 
bezig met nieuwe exploratie in de z.g. “empty 
quarters”.enz.

Ook de fabriek – gebouwd in 1982/1984 – waar 
ik dagelijks in rond loop zit vol met Nederlandse 
apparatuur. Om een voorbeeld te geven: Het 
fakkel system is van Escher (Den Haag); de 
meeste pompen komen van Stork.
Het onderhoud van de fabriek wordt uitge‑
voerd door de firma Anabeeb. Je kan gewoon 
Nederlands praten met de baas, want dit is in 
feite de Arabische Van Maurik. Kleine verbou‑
wingen worden door een ander bedrijf uitge‑
voerd met ook een Nederlander in de leiding.

Sjoerd van der Veen

Nederland en Saoudi Arabië
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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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D A M E S G R O E P

SOCIËTEIT  “DE VEREENIGING”

JANUARI 2010

Dinerbijeenkomst

Een nieuw jaar is aangebroken en daar hoort een wens bij:

Veel geluk, voorspoed en goede gezondheidvoor u allen 
De Feestdagen liggen achter ons en het wordt weer tijd voor een dinerbijeenkomst.

De eerste dinerbijeenkomst in 2010 zal plaatsvinden op

DINSDAG 26 JANUARI
in het Sociëteitsgebouw

bar open vanaf 18.00 uur, diner circa 19.30 uur

Voor deze bijeenkomst, waar drankjes en diner voor eigen rekening zijn, kunt u zich opgeven 
bij de locatie manager van Boenk, Tessa

tot uiterlijk

maandagmorgen 25  januari, 12.00 uur
telefoon  070 3 64 31 42

Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, belt u dan eveneens de locatie manager 
Tessa.

Het is mogelijk, dat de voicemail aanstaat. Spreek dan duidelijk uw naam en 
telefoonnummer in, de band wordt regelmatig afgeluisterd.

Zoals iedere keer weer hoop ik, dat er veel enthousiaste dames aanwezig zullen zijn en 
niet te vergeten: ook nieuwe dames zijn van harte welkom.

Tot ziens op 26 januari 2010.

Eveline Lansink
Tel.: 070 3 55 99 67

e‑mail: hj.lansink@planet.nl



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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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




