
Sociëteit de Vereeniging
’s-Gravenhage

K
az

er
ne

st
ra

at
 3

8b
  -

  2
51

4 
C

T 
 ’s

-G
ra

ve
nh

ag
e



Laan v. N.O. Indië 72

Fahrenheitstraat 620

070 - 335 11 11

070 - 385 06 20

• verf

• behang

• vouwgordijnen

• luxaflex

• gordijnen

• vloerbedekking

• vitrage

• marmoleum

Moldau 22 -24  -  2491 CW  Den Haag

Briedé Afwerkings- 
      en montagebedrijf

•bouwkundigadvies

•verbouwingen

•timmerwerk

•loodgieterswerk

• electra

•schilderwerk

www.briede.nl

Briedé & Bergshoeff
    WONINGAANKLEDERS

Theresiastraat 69

Denneweg 114a

sinds 1895

•binnenhuisarchitectuur

•onderhoudsabonnementen

• parket

• shutters

• zonwering

• gordijnen

• houten delen

• karpetten

• vinyl

.........en meer!

www.briede.nl

sinds 1895

briedé
bouwen & wonen

070 - 335 11 11

www.briede.nl

briedé
bouwen & wonen
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 45e jaargang no. 2

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

Kopij inleveren vóór 20 mei bij Cees Postema

 Functie Functie Telefoon
 Verantwoordlijkheid jaar 

Bestuur
Cees Postema Voorzitter  4° 070 ‑ 323 88 17
Gerard Hoogerwerf  Secretaris 6° 070 ‑ 323 99 86
Menno Alkema  Penningmeester 3° 070 ‑ 346 46 52
Cees Buskens Commissaris Gebouwen 29° 070 ‑ 386 15 56
Leo de Bruin Lid 2° 070 ‑ 360 32 66
Peter Robijns Lid 2° 070 ‑ 386 17 40
Theo Damen Adviseur 1° 

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



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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Algemene Ledenvergadering 
3 maart 2010
De vergadering werd bijgewoond door 57 
stemgerechtigde leden, terwijl 42 leden zonder 
kennis geving verstek lieten gaan.
De vergadering werd strak en kundig geleid door 
onze voorzitter die door een veelheid aan on‑
derwerpen evenwel niet kon verhinderen dat de 
bijeenkomst om 23.00 uur werd afgesloten. Vol‑
gend jaar zal worden bezien of een aantal zaken 
nagenoeg schriftelijk kan worden afgedaan

Samenstelling Bestuur
Wolf Janssen heeft zijn functie “Commissaris 
Interne Zaken’ binnen het Bestuur door drukke 
werkzaamheden moeten opzeggen.
Gelukkig is Aloys Arkesteyn bereid gevonden 
deze post te aanvaarden en werd hij tijdens de 
ALV met algemene stemmen door de leden als 
zodanig gekozen. De volgens rooster aftredende 
bestuursleden Cees Buskens en Gerard Hooger‑
werf zijn voor de periode van 1 jaar herkozen. 
Het voorstel om gelet op het grote aanbod van 
tijdsconsumptieve taken Theo Damen toe te 
voegen aan het Bestuur werd met 100% bijval 
begroet.
Gelet op de vigerende statuten zal Theo voorlo‑

pig deze positie bekleden als adviseur met man‑
daat. Na goedkeuring van de leden van de gewij‑
zigde Statuten kan deze noodconstructie worden 
verlaten. 
Theo zal zich met name richten op de uitgave 
van het Forum, de publicaties op de web‑site en 
PR activiteiten.
Op de pagina hierna wordt op veler verzoek het 
volledig overzicht van alle bestuurstaken gepubli‑
ceerd. 

De stropdas van de Sociëteit in een 
nieuw jasje.
De clubdas is bij uitstek het artikel dat de leden 
bindt ! Gestimuleerd door die gedachte heeft het 
Bestuur ons gewaardeerd lid en herenmodeko‑
ning Frans van Heuvel gevraagd een nieuwe das 
te ontwerpen, die meer appelleert aan de kleur 
en stijl van deze tijd. Uiteraard wordt daarmee 
tevens beoogd het dragen van de clubdas verder 
te bevorderen. Frans heeft een aantal dummy’s 
laten produceren waaruit middels een korte en‑
quête op democratische wijze een definitieve 
keuze zal worden gemaakt.
Maak vooral gebruik van het recht van inspraak 
want de nieuwe das moet weer jaren mee !

Van achter de bestuurstafel

Van de Redactie
Voor u ligt het aprilnummer van Het Forum. Het tweede exemplaar van dit jaar. Het heeft 
even geduurd voor er voldoende kopij was. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de 
magere bezetting van de redactie. Wie van u wil zich voegen bij de redactie? Meldt u bij 
Theo Damen die namens het bestuur Het Forum in portefeuille heeft.
In dit nummer een doorkijkje van de verschillende activiteiten in en om de Sociëteit waar-
bij ‘om’  - met een verslag uit Curacao - wel wat breed opgevat moet worden.
Nieuw is de rubriek ‘In de biechtstoel’ waarbij Lex van Hulst met zijn vlotte pen afscheid 
neemt van de feestverslagen en een nieuwe journalistieke kant op gaat.

De redactie a.i.
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Betalingsgedrag contributie
De penningmeester meldt dat een aantal leden 
de jaarnota 2009‑2010 nog niet voldaan te heb‑
ben. Deze melding geldt als een laatste oproep 
aan deze (te) late betalers om alsnog onmid‑
dellijk te presteren teneinde niet geconfron‑
teerd te worden met de geldende boetetoeslag. 
Recidivisten worden beleefd verzocht met deze 
slechte gewoonte af te rekenen.

Limitering wijnaanbod tijdens diner
Het aanbod van 4 drankjes op woensdag 27 ja‑
nuari vormde voor het Bestuur de aanleiding om 

beperkende maatregelen voor te staan.
Als argumenten werden aangevoerd minder al‑
cohol voor de liefhebbers en meer aandacht voor 
de gulle schenkers. Na rijp beraad is de teller op 
2 blijven steken.
Inmiddels is gebleken dat niet iedereen de meer‑
waarde van deze maatregel op de juiste wijze 
interpreteert en dat in de praktijk anders wordt 
beslist.
Reden voor het Bestuur om in haar vergadering 
van 12 april aanstaande dit onderwerp opnieuw 
aan de orde te stellen en al dan niet nieuw beleid 
op dit punt te formuleren

Het Bestuur , functie en indicatieve taakverdeling per 3 maart 2010

Naam Functie Taken

Cees Postema Voorzitter Voorzitter,
Lid dagelijks Bestuur,
Woordvoerder van de Sociëteit.

Gerard Hoogerwerf Secretaris Secretaris,
Lid dagelijks Bestuur,
Statuten en Reglementen,
Contracten en overeenkomsten,
Archief
Lid restauratiecommissie,
Waarnemer van de CIZ.

Menno Alkema Penningmeester Penningmeester,
Lid dagelijks bestuur.

Cees Buskens Commissaris gebouwen Gebouwen, inventaris en terrein,
Vicevoorzitter,
Lid restauratiecommissie.

Aloys Arkesteijn Commissaris Interne Zaken Ledenadministratie,
Ledenboekje,
Waarnemer van de secretaris.

Leo de Bruin lid Exploitatiecommissie,
Tafelpresides,
Intermediair in Anonymus.

Peter Robijns lid Wervingscommissie,
Intermediair jongere leden.

Theo Damen adviseur Het Forum,
De Website,
PR en protocollaire zaken.

Jan Kersten geen lid van het Bestuur Administratie

Voor de functiejaren en de samenstelling van de overige organen wordt verwezen naar de website
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De aandacht voor deze zaak heeft recent in ieder 
geval een feestelijke foto uit het toestel van Alfred 
van Bunge opgeleverd.
Deze is genomen nadat het jarige viertal het ge‑
zelschap heel creatief een half glas wijn had aan‑
geboden.

De Diësviering 2010
Wellicht ten overvloede wordt u nogmaals ge‑
attendeerd op de feestelijke viering van de 159e 
verjaardag van onze Sociëteit.
Zoals eerder gemeld is gekozen voor de dag zelf 
ondanks het mogelijke nadeel van de zaterdag 
en de voorjaarsvakantie.
Hopelijk lukt het een groot aantal leden om deze 
bijzondere avond bij te wonen en wordt het een 
volle bak.
Nadere mededelingen zullen tijdig worden ge‑
communiceerd.

Het Forum
In het Forum van januari 2010 werd gemeld dat 
Herman Schoonman niet langer als redacteur 

beschikbaar is. In een overgangsfase zijn Cees 
Postema en ondergetekende bereid het nieuws‑
bulletin van onze Sociëteit “attractief en zinvol 
gevuld” in de lucht te houden.
Vandaar een oproep aan allen om vooral met 
copij, suggesties en opbouwend commentaar te 
komen. 

Portefeuille Commissaris Gebouwen 
“goed gevuld”
Ongetwijfeld is het opgevallen dat er voor onze 
Commissaris Gebouwen Cees Buskens, voortref‑
felijk geholpen door Gerard Hoogerwerf, volop 
werk aan de winkel is. Zo is onlangs op basis van 
zelfwerkzaamheid het verpauperde “keuhok” te‑
genover volledig uitgemest en vakkundig voor‑
zien van planken en rekken voor het aanwezige 
spellenarsenaal. 
Daarnaast zijn er als gevolg van verstopping di‑
verse rioleringswerkzaamheden uitgevoerd waar‑
onder het doorspuiten van de leidingen bij de 
keuken en het isoleren van de muur bij de serre 
en een stuk aan de kant van de Willemstraat in 
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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

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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verband met de vochthuishouding.
In verband met de premiebepaling van onze op‑
stalverzekering vindt er bovendien een keuring 
plaats van de elektrische installatie van het pand.
In ieder geval zal de verlichting van de kegelbaan 
worden aangepast en dienen er voorzieningen 
te worden getroffen voor de wandkapjes in de 
grote zaal.

Onderhoud kegelbaan
De kegelbaan is aan een grondige onderhouds‑
beurt toe. Het betreft het schoonmaken van de 
technische ruimte en in het bijzonder van de me‑
chaniek van de automaat, het slijpen van de baan 
en het vervangen van een 5 kegels
De verwachting is dat wij na deze ingreep weer 
een paar jaar vooruit kunnen.

Geluidsoverlast
In verband met klachten van de buren met be‑
trekking geluidsoverlast zijn er recentelijk metin‑
gen verricht. 
Inmiddels is vast komen te staan dat de wette‑
lijke normen worden overschreden en dat er pas‑
sende maatregelen dienen te worden genomen. 
Hoewel wij alle lekken nog niet boven water 
hebben is wel zeker dat de ventilatieopening en 
de raampartijen belangrijke veroorzakers van dit 
probleem vormen.
De foto maakt u deelgenoot van deze geluids‑
meting operatie.

Voortgang restauratie
Ongetwijfeld is het een groot aantal leden op‑
gevallen dat medio maart een aanvang gemaakt 
is met de conservering en de restauratie van de 
wandschilderingen.
Deze wandschilderingen blijken 2 vernislagen 
te hebben. Blijkbaar zijn deze destijds opnieuw 
vernist zonder de nicotine aanslag te verwijde‑
ren. Het proces is nu: schoonmaken,1e vernislaag 
weghalen, schoonmaken, 2e vernislaag verwijde‑
ren en tenslotte conserveren.
Voor de echte liefhebbers is een klein stukje van 
het schilderij “Juliana” allen maar schoongemaakt 
om het verschil te zien.
Op 1 april zal tevens gestart worden met het fixe‑
ren van het loszittend stucwerk.
Vervolgens zal in de zomer het plafond onder 
handen worden genomen en als de winterschil‑
der haar intrede doet tenslotte de wanden.
Over de voortgang van de restauratie zal regel‑
matig worden gepubliceerd, niet in de laatste 
plaats om elk sooslid geïnteresseerd en betrok‑
ken te houden bij deze kostbare operatie van zijn 
monumentale pand..
Deze laatste opmerking is zeker niet gericht aan 
het adres van Cees Buskens en Gerard Hooger‑
werf, die vanuit de Sociëteit de kar trekken en 
bijna dagelijks de voortgang en vooruitgang mo‑
nitoren..Over betrokkenheid gesproken…

Oud lid Jan Burgering
In het vorige nummer van Forum werd Jan 
Burgering als lid van onze Sociëteit uitgezwaaid.
Verzuimd werd melding te maken van de wens 
van Jan om kenbaar te maken dat hij zeer veel 
prijs stelt op een bezoek van zijn oude soosvrien‑
den in zijn fraaie appartement Mariënhage.
Nu het Jan door achteruitgang van zijn gezichts‑
vermogen niet meer lukt naar de Kazernestraat te 
komen lukt het wellicht wel andersom.

Namens de secretaris
Peter Robijns
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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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Koningskegelen toernooi 10 maart 
Anonymus had wederom het voorrecht bij “Er zit schot in” te gast te zijn en kon met behulp 
van de bekwame wedstrijdleiding het Koningskegelen toernooi met een gerust hart organise‑
ren. Rob Jansen hiervoor dank. 

Ieder jaar weer een feest voor de niet vaste kegelaars. En voor de meer ervaren kegelaars gaat 
het toch om de hoogste eer. Het meedoen is toch het belangrijkste voor allen. Met 14 deelne‑
mers was er wederom een goede bezetting. 
De 1e plaats, met 136 punten is voor Barend Haeseker en daarmee is hij koning van 2010 en 
Barend ontving de gouden speld. 
De 2e plaats, met 124 punten, is voor Paul Groot en Paul ontving de zilveren speld.  Anonymus 
zorgde voor een goede fles wijn voor de winnaars.

Het was een zeer gemoedelijke, gezellige en competitieve avond waar zeer van genoten is. 

Anonymus organiseert graag weer het Koningskegelen toernooi in 2011.

Het jaarprogramma van Anonymus
De zaterDagavonDen:

zaterdag 15 mei: voorjaarsfeest.

zaterdag 24 juli: BBQ

zaterdag 23 oktober: najaarsfeest.

zaterdag 18 december: Kerstfeest.

De woensDagavonDen:

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
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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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Marius, Peter (Dady), Rob (Pieterse), Sjoerd en 
echtgenoten hebben van de zondagse optocht 
genoten, zittend op de hoofdtribune voor het 
Willemstad carnaval.

Wat moet men zich voorstellen wat men ziet: Er 
waren dertig groepen. Elke groep was gespon‑
serd door een bedrijf. Over het algemeen be‑
stond een groep uit een vrachtwagen met op‑
legger, een groep dansers en een soort kantine 
wagen. Op de vrachtwagen met oplegger zat 
een generator vastgebonden, welke de stroom 
voor de geluidsinstallatie en schijnwerpers le‑
verde. Verder ligt de oplegger vol met luidspre‑
kers. Meestal is de oplegger bevolkt met een 
band, die de muziek voor de erachter dansende 
groep verzorgt. De muziek wordt verstekt tot 
zeker 100 dB (bijna de pijngrens). Direct achter 
deze vrachtwagen met oplegger lopen/dansen 
de leden van de groep, allen in fraaie kostuums. 
Zo’n groep is variabel van grootte; deze kan wel 
boven de honderd man en vrouw zijn! Achter de 
dansende groep reed een soort kantinewagen ‑ 
fraai versierd. De bemanning van deze wagen 
zorgde voor voldoende drinken voor de dansers. 
Deze wagen werd ook gebuikt  als rustpunt voor 
vermoeide dansers; zij konden zich laten rijden.

Het is al vermeld, dat het carnaval duidelijk de 
grootste happening is in Willemstad. Dagen 
van tevoren heeft men al stoelen langs de route 

gezet, welke met een ketting waren verankerd. 
Groepen bouwen een soort tribune van simpele 
materialen. Bedrijven zetten hun materiaal langs 
de route compleet uitgerust met bar en discjoc‑
key faciliteiten.

Carnaval op Curaçao
Vrijwel de hele bevolking van Willemstad beschouwt het carnaval als hét uitje. 
Het leek wel of bijna 10% van de bevolking mee danste in de optocht; een op‑
tocht die drie uur duurde.
Alles is goed te vergelijken met het beroemde carnaval van Rio. Helaas ook met 
de negatieve kant, want er zijn twee personen vermoord‑ (in Rio meestal veel 
meer). Echter de prijs om in Willemstad op de hoofdtribune te zitten is vele 
malen goedkoper dan in Rio. Tijdens mijn Brasiliaanse assignement hebben mijn 
collega’s geïnformeerd naar de mogelijkheden om het carnaval te bezoeken.... 
men vraagt de “hoofdprijs”.
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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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Parkash, 
de waterpasman 
van onze sociëteit 
Voor degenen die het nog niet weten – en dat geldt zeker voor de biljarters onder ons –  eens 
per week ontfermt Parkash Radhoe zich over de biljarttafels in onze sociëteit. 
Dat doet hij al ruim veertien jaar als vrijwilliger. Je zou hem ook de waterpasman kunnen 
noemen want hij heeft een verschrikkelijke hekel aan biljarts die niet waterpas zijn. 
Zo zagen we hem dezer dagen in de weer met een professionele waterpas en een scherpe 
blik boven het groene laken. 
Parkash Radhoe werkt op Schiphol in de onderhoudsdienst. Op weg naar de luchthaven weet 
hij altijd even een kwartiertje te vinden om onze biljarts secuur en strak te ‘meten’. En dat is 
nodig want de biljarttafels worden nog wel eens verplaatst. Zo is er altijd wel vrijwillig werk 
aan de winkel voor deze vriendelijke en behulpzame man. 

Wij, Marius, Peter, Rob, Sjoerd en echtgenoten 
hadden kaarten voor de hoofdtribune. Deze 
kaart bevatte eveneens allerlei bonnen voor 
drank, kleine hapjes en een behoorlijke lunch. 
En deze voorziening was zeker nodig gezien het 
volgende: Vanaf 9.30 uur plaatsnemen op de tri‑
bune, de tocht begon pas om 16.30 uur.
Vanaf 9.30 uur zorgde de “tribune”discjockey 
voor de nodige ontspanning en men kon de 
bevolking zien flaneren over de route. In feite 
hielden wij ons bezig met eten en drinken en 
kijken naar flanerende mensen. Dat de tocht zo 
laat was, kwam mede door het feit, dat er een 
aantal gevallen van hartaanval waren.
De groepen kwamen langs; hun versterkers 
overstemden de “tribune”discjockey en wij 
zagen de fraaie hoeden, de uitdossing met pau‑
wenveren, of met windmolentjes (de groep van 
de Curaçaose energievoorziening) enzovoort. 
Het was al goed donker toen de laatste groe‑
pen langs kwamen; enigszins verlicht door de 
schijnwerpers van de “muziek”‑vrachtwagen 
met oplegger.

Ons aller conclusie was, dat wij iets bijzonders 
hadden gezien ‑ de zeven uur wachten op de 
tocht hebben wij niet als vervelend beschouwd!

Oog in oog met het plafond
Hoge stellages in de grote zaal waren nodig om de staat van onderhoud van het plafond te bepalen. Commissaris Gebouw Cees Buskens was er bij en hoorde van de deskundige bo‑venin dat restauratie dringend gewenst is.  



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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Paul zit er warmpjes bij. Geen wonder! Immers 
bij hem geen onderhuids petroleumkacheltje 
ter opwarming. Nee, Paul is al meer dan veertig 
jaar de drijvende kracht achter Installatiebedrijf 
‘’Nico Vos” met de focus op de installatie van 
centrale verwarmingen. 40 Jaar? Is dat geen 
jubileum? Hebben wij dat ongemerkt voorbij 
laten gaan? Ok, wat in het vat zit, verzuurt niet. 
Nou Paul heeft wel wat te vertellen. Primair be‑
staat natuurlijk de vraag of er wellicht sprake 
is van enig avontuur in hobbyland. Die vraag 
hadden wij beter achterwege kunnen laten. Im‑
mers, het begint met  de A(fvragen) en gaat 
door tot de Z van ‘’zaggerijnen””. Paul weet het 
en zuigt het op. Belangrijkste hobby is het zeer 
gedetailleerd volgen van de sport in de meest 
brede zin. Vanaf zijn vierdejaar meegenomen 
door goodold vader Nico Vos werd Paultje mee‑
gesleurd naar de sportvelden. Omdat hij soms 
zijn eigen ogen niet geloofde, pakt hij maan‑
dagmorgen de kranten erbij om te verifiëren of 
alles wel klopt. 
In willekeurige volgorde duikt hij op bij het voet‑
ballen, hockey, tennissen, schaatsen etc. Dat 
een en ander enige nadere uitleg vraagt is na‑
tuurlijk een vanzelfsprekendheidje. Vos kan fout‑
loos praten over de successen van Jaap Eeden 
op de  10.000 kilometer in een vorig leven, 
maar Fanny Blankers‑Koen vlakt hij ook niet uit 

In de biechtstoel....
Met ‘’In De Biechtstoel’’ gaan wij een nieuwe richting uit. Weliswaar zien wij elkaar (bijna} 
iedere woensdag, hetzij horizontaal dan wel verticaal, maar wat weten wij van elkaar? Weten 
wij dat die trouwe biljartmaat in katzwijm ligt van de seksuele revolutie bij de langpootmug. 
En dat dan weer in combinatie met de uiterste fijne gedifferentieerdheid van speciale 
soa’s) Weten wij dat onze barvriend in kleine kring successen oogst bij het figuurzagen met 
hindernissen? Weten wij dat de tafelgenoot een gevierd zakloper en succesvol koekhapper 
is op 30 april? Of is het leuk iets te weten van die collega, die de slogan hanteert van: ‘’De 
schrik van iedere vent: jong, blond en intelligent?” Wisten wij dat die klaverjasser inmiddels 
75 jaar getrouwd is en nog steeds niet weet of hij de juiste vrouw getrouwd heeft? Moeilijk, 
want meer smaken hebben wij op dit moment niet! Nee, dit wordt een serieuze poging om 
de man achter zijn passie en hartstocht te portretteren. Hobby’s, liefhebberrijen, wij hebben 
ze allemaal. Dus troost u. Ook u komt aan de beurt(sic). Wij ‘’doen’’ het In De Biechtstoel, 
zodat wij tot het randje(immers niet gestoord!) kunnen gaan. Wij trappen af met Paul Vos. 
Zo’n typisch gevalletje van stille waters….Enfin, oordeelt u zelf………..!

“In de biechtstoel”..... met
Paul Vos

in 1928. Maar daarnaast weet Paul feilloos te 
vertellen over Emile Zatopek(toch ook niet de 
eerste, de beste). De uitslag van Oranjeplein 7 
tegen Postduiven 5 is een A, B, Ctje. En wat te 
denken van Ons Eibernest tegen  Achilles’20 op 
27 februari 1992? Inclusief de consumptiebon‑
nen, tenslotte vraagt een en ander om een klei‑
nigheidje te consumeren. 



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

Hartweek 11 t/m 17 april 2010
Geef aan de collectant 
of stort op giro 300

www.hartstichting.nl
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Na de sport, volgt de literatuur 
Paul weet het. Natuurlijk kunnen wij niet alles 
neerschrijven, want ook de literatuur gooit hoge 
ogen. Geschiedkundige verhalen, literaire thril‑
lers, romans en de Bouquetreeks is slechts een 
willekeurige greep, maar Paul weet precies te 
vertellen op welke pagina de Prins op het Witte 
Paard keihard toeslaat. Hoewel ik toch moet 
bekennen, dat de Bouquetreeks niet helemaal 
zeker is. Daar had‑ie volgens mij toch niet zo‑
veel mee.  Wat niet is kan natuurlijk komen. 
Ook films en theater zijn een eldorado voor 
hem. Ook weer heel breed worden de theaters 
gefrequenteerd, waarbij en heel goed verhaal 
centraal moet staan. Nou is alles natuurlijk leuk 
en aardig, maar doet Paul er zelf ook nog iets 
aan? Wat heet, daar gaat‑ie: Fietsen, golfen, bil‑
jarten, klaverjassen, bridgen, kortom u vraagt, 
wij draaien.  Weliswaar heeft hij tijd tekort om 
al deze zaken tot op het bot uit te vogelen. Im‑
mers, wij zijn er natuurlijk nog niet. Een dag 
heeft tenslotte 24 uur. Dus er is genoeg ruimte, 
na de sportpagina’s, de literatuur tot zich ge‑
nomen te hebben, wacht immers de volgende 
passie. De keuken! Jazeker! Culinair hoef je hem 
niets wijs te maken. Nou hoeft dat überhaupt  
niet. Maar culinaire hoogstandjes, Paul schuwt 
de uitdaging niet. Een en ander in combinatie 
met zorgvuldig uitgezochte rode wijnen. Wel 
wat zwaar maar uiterst vol en  fruitig wordt er 
toch een verantwoord rats, kuch en bonen op 
tafel gezet. Is ook deze klus geklaard, dan stort 
Paul zich op zijn grootste passie. 

Muziek in al zijn facetten, behalve het 
speeltje van de heer Van den Ende
De Muziek! Jazeker! Waarbij wij overigens een 
categorie een langzame dood kunnen laten ster‑
ven en dat is vooral zijn vriend Joop van den 
Ende met  die verrekte musicals. Voor het ove‑
rige schuwt Pauk de muziek bepaald niet. Geen 
wonder. Immers, wij kennen Paul dik vijftig jaar 
en herinneren ons als de beste, dat hij in de jaren 
50/60 een graag geziene gast was op feestjes.. 
Tenminste als Paul zijn voorraad singles meege‑
nomen had. En dan na het verplichte nummer, 
dat successen vierde en uitblonk in het  pluisje 
blazen. Een diskjockey avant la lettre. Ben jij bij 

hem thuis, dan is hem niets teveel. Verdeeld 
over twee kamers met verantwoorde vierkante 
meters zijn deze omgebouwd tot een verza‑
melplaats voor zijn gigantische verzameling. Hij 
beschikt over 4(vier!) geluidsinstallaties, dus dat 
wordt altijd schakelen. Vanaf zijn elfde jaar, denk 
aan Radio Luxemburg, is hij aan het verzamelen 
tot en met het jaar 2000. Inmiddels is het de 
laatste jaren een kwestie van pappen en nathou‑
den. Daar komt bij dat Paul een geheugen heeft 
van een olifant, dat met goud behangen is.  

Nieuwe vestiging van Free Record Shop 
in Voorschoten
En moeiteloos verklaart hij zijn parate kennis  
voor wat betreft zijn 7000 singles, 5000 lp’s 
en 5000 cd’s.. Paul ziet onze twijfelende blik in 
de heldere blauwe kijkers en telt alles even na.  
Bijna alle muziek uit de 50/60/ en 70er jaren is 
onder handbereik. Toegegeven de verzamelde 
werken van de Heikrekels ontbreken, maar dat is 
ook het enige minpuntje. Daar staat tegenover, 
dat een hoek is ingericht met klassieke muziek. 
Wij kunnen het zo gek niet verzinnen of hij heeft 
het op voorraad.. Ja, dat was dan even in het 
kort(nou ja, kort?) in vogelvlucht een inkijk in 
het sociale leven van Paul Vos, waarbij uiteraard 
centraal staat, dat gezin en vrienden bovenaan 
zijn lijstje staan. Harmonie, een iedere het naar 
de zin maken, respect voor anderen. Dat zijn de 
sleutelwoorden Ze staan hoog in het vaandel. 
En het aardige is, dat Paul je wil mee laten ge‑
nieten. Maar dan mag je er wel een paar weken 
voor uitrekken. Het is dan ook een gotspe, dat 
hij weinig tijd overhoudt. Nou Paul, lees dit ver‑
haal nog eens en je weet weer wat jouw leven 
de moeite waard maakt. Het is alleen jammer 
dat het aantal van die 5000 cd’s niet meer klopt. 
Het blijken er nu 5016 te zijn. Wij hadden de 
koopavond vergeten. Ja de dag was nog niet 
om en in het streven naar perfectie betekent 
dus keihard toeslaan. Het was een genoegen 
met Vos te praten en dat geheugen? Zoals ge‑
zegd, een olifant. Heeft immers ook een groot 
hoofd. Succes!

Lex van Hulst
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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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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



Laan Van Meerdervoort 155

2517 AX Den Haag, The Netherlands 

Tel: +31 (0)70  364 78 79  

info@haagschesuites.nl   

www.haagschesuites.nl

Situated between the heart of The Hague and the

Scheveningen beaches. Only 30 minutes from Amsterdam

Schiphol Airport. Each private suite consists of a spacious

bedroom, a ballroom-sized living room, designer

bathroom and fully equipped kitchen or kitchenette.

Each bedroom has a lovely view of the garden.

425,– euro per suite per night, including breakfast and all

personal drinks.

N o t  a  h o t e l  b u t  a  p l a c e  t o  c o m e  h o m e  t o
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