
   Het 
ForumSociëteit De Vereeniging

’s-Gravenhage

Jaargang 46 - no. 2

‘Leiding geven aan 115 voorzitters was niet 
altijd makkelijk’

Cees Postema draagt de 
voorzittershamer over aan 
Theo Damen

Ook in deze editie:
Wie doet wat in het bestuur
Nieuwe stropdassen zijn er
De laatste streken verf
Raadsel rond de dwarshoek
Gigatrip van 40 dagen op zee



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



46e jaargang no. 2 april 2011

Verschijnt 6 keer per jaar in een oplage van 
200 exemplaren. Sociëteitsleden krijgen 
Het Forum thuis gestuurd. 

Sociëteit De Vereeniging
Kazernestraat 38b
2514 CT ’s-Gravenhage
Telefoon 070-3643142 
Bestuur
Theo Damen – voorzitter
Peter Robijns – vice-voorzitter
Aloys Arkesteijn – secretaris
Arthur Planken – commissaris interne zaken 
Menno Alkema – penningmeester
Cees Buskens – commissaris gebouwen
Leo de Bruin – lid
www.societeitdevereeniging.nl
websitebeheerder: Ed Croqué 
Redactie Het Forum
- Maxime Hendrickx
 e-mail: maxime_hendrickx@hotmail.com
- Alfred van Bunge
 e-mail: avb@bunchhouse.nl 
Vormgeving, druk en verzending
Drukkerij Pasmans Den Haag
Contactpersoon: Germaine Pasmans
Telefoon 070-3977171
e-mail: info@pasmans.net

Advertentieverzorging
Menno Alkema
Telefoon 06-542 01 108
e-mail: m.alkema@zeilstramakelaars.nl

D 
e kop is er af en wel in twee opzich-

ten. Voor meteorologen is op 1 maart de 
lente begonnen en we hebben al een paar 
bemoedigende zonnige maar frisse dagen 
achter de rug. Daarnaast is op 2 maart het 
nieuwe Bestuur aan getreden en heeft de 
eerste Bestuursvergadering in de nieuwe 
samenstelling al plaatsgevonden op 7 maart. 
Daarbij hebben wij eerst en vooral met veel 
genoegen teruggekeken naar de Algemene 
Ledenvergadering van woensdag 2 maart. 

O 
nder de bezielende leiding van Cees 

Postema werd een omvangrijke agenda 
snel en stijlvol behandeld. Ook vanaf deze 
plaats nogmaals heel veel dank aan het oude 
Bestuur. Wij kunnen het niet vaak genoeg 
herhalen: “Chapeau!”. Er is veel bereikt in 
hun periode en op basis daarvan kunnen 
wij als nieuw Bestuur verder. Daarbij zul-
len wij het bereikte consolideren om van 
daaruit voorwaarts te gaan: consolidatie en 
progressie.

W 
ij voelen ons gesterkt door de 

overweldigende meerderheid waarmee 
Bestuursleden zijn gekozen of herkozen. 
Dat geeft een stevige steun in de rug.  
U hebt ons uw vertrouwen gegeven – heel 
veel dank daarvoor. Wij zullen dat niet 
beschamen.

Voorwoord
Door Theo Damen

   Het 
Forum
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Toen ik zeseneenhalf jaar geleden toetrad tot 
het bestuur zwaaide Rob van Hulst de scepter. 
Het bestuur had kort tevoren de weg ingesla-
gen om de financiën van de SDV kritisch te 
bekijken op doelmatigheid. Al snel bleek dat 
we niet kostendekkend bezig waren en dat 
we als het ware een soort subsidie verleenden 
aan allerlei gezelschappen die niets met onze 
Sociëteit van doen hadden. 

Het leverde veel stof voor discussie op, maar 
er werd voortgegaan op de ingeslagen weg. 
Met name het kritisch kijken naar de energie-
rekening leverde verrassende gezichtspunten.
Die exercitie heeft aan de basis gestaan van de 
financiering van de in de afgelopen periode 
uitgevoerde restauratie.

Veel stof voor discussie leverde ook de 
verandering van de pachters structuur. Nog 
herinner ik mij de uitspraken die wijlen Karel 
Dielen als voorzitter van de exploitatiecom-
missie deed over de onnodige tussenlaag die 
gecreëerd werd door het niet meer zelf koken 
van de pachter.

Na de periode van der Linden en de periode 
den Heijer/van der Molen kwam Boenk in 
ons gezichtsveld. Het leverde wederom felle 
discussies op, maar er veranderde wel degelijk 
wat. Het aantal klachten nam af en de verhuur 
werd een structurele bron van inkomsten. 
Ook de afspraken over de energierekening 
hielpen mee aan een gezonde financiële basis. 
Daarmee werd de broodnodige restauratie 

Afscheidstoespraak Cees Postema 2 maart 2011

‘U allen dank. Ik heb gezegd.’
Heren, ik heb mijn toespraak als titel meegegeven ‘Veranderen met de tijd’. Graag wil ik met 
u terugblikken op mijn periode als bestuurslid. Ik zal het gezien de tijd kort houden, maar wil 
toch enkele zaken aan de orde stellen.
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mogelijk. U weet allen hoe dat heeft uitgepakt. 
We zitten nu in een prachtige zaal.

Heren, daarmee heb ik de naar mijn mening 
de in bestuurlijk opzicht meest wezenlijke 
zaken van de afgelopen jaren geschetst. Er 
zijn wezenlijke veranderingen gekomen. 
Veranderingen die noodzakelijk waren in het 
perspectief van de tijd.

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn 
medebestuurders en in het bijzonder Gerard. 
We hebben intensief samengewerkt en in 
goede harmonie. Bij tijd en wijle hadden we 
verschillen van inzicht, maar dat losten we 
altijd constructief op.

En dan nu: Er treedt een nieuwe ploeg op 
onder leiding van Theo Damen. Ik ben trots 
op deze ploeg en heb alle vertrouwen dat ze 
onze Sociëteitsgemeenschap een nieuwe, weer 
andere periode in zullen loodsen.
Ik wil daarbij een perspectief aanreiken. Door 
de gezonde financiële positie is het nu moge-
lijk om goed na te denken over de besteding 
van de beschikbare middelen. Ledenwerving 
en ledenactiviteiten kunnen nu in meer beeld 
komen en daar zijn nu ook middelen voor 
beschikbaar. Ik ben benieuwd wat de nieuwe 
ploeg op dat gebied voor ons in petto heeft.

Tot slot heren: Leiding geven aan een groep 
van 115 voorzitters is niet altijd een gemak-
kelijke taak. Van velen van u heb ik dikwijls 
welkome steun ondervonden als er weer eens 
een moeilijke zaak speelde. U allen dank. 
Dank ook  aan u allen voor het vertrouwen dat 
u in mij stelde. Ik heb gezegd.

Simon en Wim in 
de ziekenboeg
Simon van Duffelen is een aantal weken 
geleden het hospitaal ingegaan voor een 
knie-operatie. Verder mankeerde Simon 
niets. Helaas enkele dagen na de operatie 
bleek Simon inwendige bloedingen te 
hebben en moest hij wederom onder het 
mes. De artsen achtten het noodzake-
lijk Simon in coma te houden voor een 
aantal dagen, om hem in leven te blijven 
houden. Intussen is Simon weer bij ken-
nis, maar erg slap en hij heeft moeite met 
ademhalen, terwijl ook zijn slokdarm 
verstopt is geraakt van het toegediende 
voedsel. Dagen zijn de doktoren bezig 
geweest de slokdarm weer schoon te 
krijgen. Simon ligt dus ook nog aan het 
beademingsapparaat en is sterk verzwakt. 
Zijn vrouw Jopie gaat geregeld naar hem 
toe en heeft van de arts de opdracht 
gekregen Simon wakker te houden door 
hem van alles te vertellen. Zij zal het zeer 
op prijs stellen als de soosleden individu-
eel de moeite nemen Simon een kaartje 
te sturen, die Jopie dan kan voorlezen 
en hopen, dat het door Simon begrepen 
wordt. Het beste is, dit kaartje naar het 
huisadres te sturen. Terwijl Simon van 
alles meemaakt, komt er iedere dag een 
fysiotherapeut, om hem voor zijn knie te 
verzorgen! Hoe onfortuinlijk kan je zijn? 
Wij hopen maar, dat Simon gauw weer 
aansterkt en naar huis mag.

Wim van Zanen moet het ziekenhuis in 
voor een operatie aan de prostaat. Hij 
ziet het allemaal niet zo goed zitten, maar 
laten we hopen, dat het voor Willem een 
fluitje van een cent wordt. Voor de overige 
leden heb ik voor zover bekend gelukkig 
niets slechts te melden wat hun gezond-
heid aangaat. Laat dit zo blijven!
  
Marius Roeterdink                    20 maart 2011

Applaus ook voor Gerard Hoogerwerf
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Verbouwingen
Renovatie
Onderhoud
Uitbouwen

T (070) 3603266    F (070) 3603366    M 06 53483588    E ldebruin@hetnet.nl

 Leo de Bruin
 Aannemer van onderhoudswerken

Andries Andrea Assurantiën

pensioen- en 
lijfrenteoplossingen

A. Andrea 
06-26014355

 

VERZEKERINGEN    PENSIOENEN   HYPOTHEKEN

Herenmode - Maatconfectie - Maatoverhemden

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

www.weimar-herenmode.nl 

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

Koos van der Kruk

E E R L I J K E ,  AM B AC H T E L I J K E  E N  E XC LU S I E V E

KWALITEITSVLEESWAREN
SINDS 1953

Philipsstraat 3 - 2722 NA  Zoetermeer 
Tel. 079 342 15 61 - Fax 079 342 40 92
Email: s.hooymans@zwanenberg.nl
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Samenstelling Bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering leg-
den de bestuursleden Cees Postema en Gerard 
Hoogerwerf hun functie van respectievelijk 
voorzitter en secretaris formeel neer en werd de 
voorzittershamer overgedragen aan Theo Damen 
en het secretariaat aan Aloys Arkesteijn.
In de ontstane vacature van Commissaris Interne 
zaken kon worden voorzien door aanvaarding 
van deze post door Arthur Planken. Het volgens 
rooster aftredende bestuurslid Cees Buskens 
werd voor de periode van 1 jaar herkozen. Bij 
de overweging om nog een jaar door te gaan 
in de rol van Commissaris Gebouwen heeft de 
volledige afwikkeling van de restauratie een 
belangrijke rol gespeeld. Onze teruggetreden 
secretaris Gerard Hoogerwerf heeft toegezegd 
eveneens betrokken te blijven bij de afronding 
van de restauratie.
In de Bestuursvergadering van 7 maart is in 
volledige consensus besloten dat Peter Robijns 
het vice-voorzitterschap van Cees Buskens 
overneemt. Verderop in deze rubriek wordt een 
gedetailleerd overzicht van alle bestuurstaken 
gepubliceerd.

Inspraak in assortiment huiswijnen
In het periodiek bestuursoverleg met Boenk is 
afgesproken dat er een (blind)wijnproeverij zal 
worden gehouden om de witte en rode huis-
wijn van de Sociëteit voor de komende periode 
te kiezen. Inmiddels werd deze afspraak op 
woensdag 16 maart onder de strakke regie van 
Fred Weerdenburg verzilverd. Een breed samen-
gesteld 6-koppig keuringspanel heeft deze taak 
uiterst serieus opgepakt en uit een aanbod van 6 
wit en 6 rood een weloverwogen keuze gemaakt. 
Dat zowel de huidige rode als witte huiswijn als 
winnaars werden gekroond kan als bijzonder 

worden aangemerkt en bevestigt dat “bekend 
niet zelden bemind maakt”. 
Zeker is wel dat Boenk na deze inspraakronde 
aan de bestaande huiswijn (voorlopig) zal vast-
houden.

Diësviering 11 mei 2011
De reeds diverse malen aangekondigde 
Diesviering op woensdag 11 mei aanstaande 
krijgt – gelet op de 160e verjaardag van de 
Sociëteit – een speciaal accent. Het Bestuur 
heeft de heren van Anonymus gevraagd voor een 
smaakmakend intermezzo te zorgen tijdens het 
traditionele diner. Inmiddels kan gemeld wor-
den dat onze Anonymus vrienden daar glansrijk 
in geslaagd zijn en dat de avond spectaculair zal 
worden opgeluisterd door een cabaretier, die in 
de wereld van het entertainment regelmatig veel 
applaus oogst. 
Hoewel de ervaring leert dat de animo voor het 
diesdiner groot is, vormt deze attractie wellicht 
voor de notoire wegblijvers een extra prikkel om 
deze aflevering ook acte de présence te geven.   

Enquête “inloop lunches”
Naar aanleiding van het voorstel van Hans 
Lamb, spontaan gesteund door een aantal leden, 
om een periodieke “thema” inlooplunch voor de 
leden te organiseren, heeft het Bestuur beslo-
ten middels een mini-enquête de kansrijkheid 
van dit initiatief vast te stellen. De toenemende 
interesse voor de lezingen van de Vernuftelingen 
tonen aan dat er wellicht behoefte bestaat aan 
meer bijeenkomsten met een educatief karakter. 
Hoewel pogingen in deze richting het in het 
verleden niet gehaald hebben, is het Bestuur van 
oordeel dat het voorstel een positieve benade-
ring verdient. Peter Robijns zal het onderzoek 
oppakken. Wordt vervolgd.

Vanachter de Bestuurstafel
Door Peter Robijns

Algemene Ledenvergadering 2 maart 2011
Met een positief gevoel kan worden teruggezien op het vlotte en constructieve verloop van de verga-
dering. Met 49 aanwezige stemgerechtigde leden viel de opkomst tegen, terwijl 40 leden niet eens de 
moeite hadden genomen zich af te melden. Wellicht levert het besluit om volgend jaar de vergadering 
na de voorjaarsvakantie te plannen een hogere attendance op. Uiteraard zal de secretaris zorg dragen 
voor een spoedige toezending van het uitgebreide verslag.
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Overzicht van taken en
verantwoordelijkheden Bestuur
Vastgesteld in de vergadering van  7  maart 2011

Bestuur, algemeen
1 Dagelijkse leiding
2 Controle naleving Statuten en 

Huishoudelijk Reglement
3 Beheer roerende goederen en onroerende 

zaken
4 Toelating tot de status van aspirant
5 Toelating tot het lidmaatschap
6 Beleggen van gelden
7 Het Forum/website.

Voorzitter Theo Damen
1 Officiële woordvoerder van 

de Sociëteit
2 Leidt de vergaderingen van 

Bestuur en de ALV.
3 Kan als lid van het 

Dagelijks Bestuur in collectiviteit alle 
zaken inzake de dagelijkse leiding 
behartigen.

4 Kan als lid van het Dagelijks Bestuur in 
collectiviteit en met instemming van het 
Bestuur de Sociëteit in en buiten rechte 
vertegenwoordigen.

Secretaris Aloys Arkesteijn
 1 Kan als lid van het 

Dagelijks Bestuur in 
collectiviteit alle zaken 
inzake de dagelijkse 
leiding behartigen.

 2 Kan als lid van het 
Dagelijks Bestuur in collectiviteit en met 
instemming van het Bestuur de Sociëteit 
in en buiten rechte vertegenwoordigen.

 3 Briefwisseling van het Bestuur m.u.v. die 
van de ledenadministratie

 4 Opstellen en versturen van de stukken 
voor de A. V.

 5 Opstellen en uitbrengen van het 
jaarverslag van het Bestuur

 6 Het notuleren van de 
Bestuursvergaderingen en de A.V.

 7 Het samenstellen en bewaken van het 
memorandum

 8 Opstellen en distribueren van 
wijzigingen in het H.R.

 9 Het beheren van het archief
10 Het beheren van het e-mailadres van het 

Bestuur
11 Het publiceren van de Statuten en het 

H.R. op de website
12 Het bijhouden van gegevens voor het 

aanpassen van de Statuten
13 Het initiëren van wijziging Statuten en 

Reglementen
14 Het bewaken van de samenstelling van 

de organen
15 Het opstellen van contracten en 

overeenkomsten
16 Verleent hand en spandiensten aan 

interne groeperingen.
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Penningmeester 
Menno Alkema
1 Kan als lid van het Dagelijks 

Bestuur in collectiviteit alle 
zaken inzake de dagelijkse 
leiding behartigen.

2 Kan als lid van het Dagelijks Bestuur in 
collectiviteit en met instemming van het 
Bestuur de Sociëteit in en buiten rechte 
vertegenwoordigen.

3 Het beheren van de geldmiddelen
4 Het innen van de Sociëteit toekomende 

gelden ca.
5 Het verzorgen van de administratie [in 

samenwerking met Jan Kersten]
6 Het opstellen en uitbrengen van de 

jaarrekening
7 Het verzorgen van de meerjarenbegroting 
8 Het financieel begeleiden van de 

restauratie.

Commissaris Gebouwen 
Cees Buskens
1 Het vaststellen van het 

preventieve en correctieve 
meerjaren onderhoud

2 Het opstellen van kosten-
ramingen hiervoor

3 Het uitbrengen van advies hierover aan 
het Bestuur

4 Het toezien op de uitvoering
5 Het voortzetten van de huidige restauratie

Commissaris Interne 
Zaken Arthur Planken
 1 Het verzorgen van de 

ledenadministratie
 2 Het verzorgen en 

uitbrengen van het ledenboekje
 3 Het onderhouden van contacten met 

de Ballotagecommissie
 4 Het annonceren van mutaties in het 

ledenbestand
 5 Het verzorgen van de bekendmaking 

bij overlijden van een lid
 6 Het verzorgen van de verzendlijst van 

het Forum
 7 Het waarnemen van de secretaris bij 

diens afwezigheid
 8 Het publiceren en actualiseren van de 

e-mailadressen op de website
 9 Het publiceren en actualiseren van de 

ledenlijst op de website
10 Het bijhouden van het ledenregister 

in de bibliotheek
11 Het bijhouden van het 

mededelingenbord in de bar
12 Het bijhouden van het functiebord in 

de zaal.

Lid, Leo de Bruin
1 Vertegenwoordiger van  

het Bestuur in de 
 Exlpoi tatiecommissie
2 Intermediair tussen de 

leden en de cateraar
3 Intermediair tussen Anonymus en het 

bestuur
4 Het controleren van de naleving van het 

meldsysteem ca.
5 Het publiceren van de menu’s op de  

website
6 Het aanzoeken van tafelpresides en het 

publiceren op de website
7 Het bewaken van het energieverbruik
6 Het adviseren van het Bestuur inzake de 

gebruiksvergoedingen. 

Lid, Peter Robijns
1 Wervingscommissie
2 Intermediair voor jonge 

leden
3 Het verzorgen van 

de rubriek “achter de 
bestuurstafel “

4 Het vice-voorzitterschap 
5 Intermediair voor de  uitgave van Het 

Forum
6 Intermediair voor de publicaties op de 

website
7 Verantwoordelijk voor de PR activiteiten
8 Protocollaire aangelegenheden
9 Vernieuwing.
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Wat vooraf ging
In de afleveringen 1 t/m 3 van deze serie heb-
ben we geschreven over het karakteristieke van 
het fenomeen Sociëteit (wat is nou eigenlijk 
een sociëteit?) en over de voorgeschiedenis 
ervan in maatschappelijke groeperingen die we 
sociëteit-achtigen of pré-sociëteiten hebben 
genoemd.
Aan het eind van het derde artikel hebben we 
geconstateerd dat in onze stad ’s-Gravenhage 
in 1748 de eerste sociëteit werd opgericht die 
zich ook werkelijk Sociëteit noemde. En het 
ook wás. De eerste Háágse sociëteit, al had ze 
een Franse naam. 

Sociëteiten in de tweede helft van de 
achttiende eeuw
Een zeer exclusieve Club, die Grande Société, 
Club de La Haye. Een ‘Heerensociëteit’, alleen 
toegankelijk voor de allerhoogste kringen, 
en waar uitsluitend Frans werd gesproken. 
De ballotage was uitermate streng, evenals 
het Reglement voor de omgangsvormen. 
Buitenlandse diplomaten hadden er vrije 
toegang.
Ondanks die extreem strenge ballotage-eisen 
waren er in de Grande Société in het eerste 

jaar van haar bestaan al 160 leden. De Sociëteit 
had haar onderkomen in een groot huurpand 
(in 1776 gekocht) op de hoek van de Lange 
Houtstaat en het Korte Voorhout. Vlak bij de 
inmiddels onherkenbaar verbouwde Sint-
Joris Doelen en de Sint-Sebastiaans Doelen, 
waarover we in de tweede aflevering van deze 
reeks bericht hebben. Dat pand van de Grande 
Société bestaat nog steeds, maar het heeft 
tegenwoordig wel een andere bestemming. 
Er staat dus geen Zwitserse soldaat met sabel 
en knuppel meer voor de deur, zoals toen het 
geval was. 
In de ruime zalen konden de Heren ‘couranten’ 
lezen, koffij en thee drinken, van wijnen genie-
ten, de maaltijd gebruiken, schaken, trictrac 
spelen en biljarten, en natuurlijk bovenal: al of 
niet bedachtzaam converseren en debattteren. 
Ze spraken over alles wat in hun kring interes-
sant of belangrijk gevonden werd, maar vooral 
ook over de politiek. De accommodatie was 
er perfect. Eén ding ontbrak aan hun gezel-
ligheid: het genot van een sigaar of pijp. Want 
roken was verboden in die gedistingeerde 
ruimten. Daar stond dan weer tegenover dat er 
logeerkamers waren. Die werden door de leden 
graag benut, meestal als zij alcoholisch zodanig 
beneveld waren dat thuiskomen geen optie 
meer was, ondanks het buiten gereedstaande 
rijtuig. 

Nog drie Sociëteiten
In de tweede helft van de 18e eeuw volgde 
in Den Haag de oprichting van nog drie 
andere grote Sociëteiten:  Plaats Royaal en 
De Besognekamer (ook bij deze twee zijn de 
ballotage-eisen streng tot zeer streng, maar de 
voertaal is wel het Nederlands, en roken mocht 
er ook) en De Nieuwe Sociëteit.
Plaats Royaal werd op 14 juli 1768 opgericht 
door 28 relatief nog jonge Heren ‘van eerste en 
gegoede stand’. Deze sociëteit was er vanaf het 
begin voor aristocraten en zeer welgestelden, 
maar van aanmerkelijk jongere leeftijd dan de 
leden van de Grande Société. Overwegend de 
zonen of verwanten van de eerbiedwaardige 
geslachten, maar nog te jong voor de aanzien-

Door
Karel Korswagen

Grande Société, hoek Korte Voorhout-Lange Houtstraat (ca. 
1760; de deur was toen nog uiterst rechts).
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lijkste posities. Bevoorrechte jeugdigen, en  
nog volop gericht op ‘onderling vermaak en 
gepermitteerde tijdkorting’. Maar wel met de 
blik strak gericht op hun toekomst: patriciërs 
in spé. In enkele jaren groeide het ledental tot 
140 man.
Haar naam dankte de sociëteit aan het feit 
dat zij gelegen was bij de Plaats. Tegen de 
Gevangenpoort aan gebouwd, die tot 1828 nog 
in gebruik was als gevangenis. Plaats Royaal 
was een voormalig wijn- en bierhuis. Het had 
vrij uitzicht naar de Kneuterdijk toe, en na 
een renovatie rond 1855 een grote halfronde 
aanbouw richting Plaats. Met een groot terras 
aan de Hofvijver. De leden hadden er een schit-
terende behuizing aan. Eerst in huur, maar al 
sinds 1774 in eigendom. 
Let wel, de huidige brede verkeersweg tus-
sen Gevangenpoort en Hofvijver was er toen 
nog niet. Die ‘Vijverdam’ werd pas in 1923 
aangelegd, ten dienste van het steeds meer 
toenemende verkeer. De nauwe doorgang 
door de Gevangenpoort was tot dan toe de 
enige toegangsweg vanaf de Kneuterdijk naar 
Binnen- en Buitenhof. Plaats Royaal moest 
daarvoor in 1921 worden afgebroken. Bijna 
was de Gevangenpoort ook nog gesloopt, 
maar gelukkig was er een Koninklijk Besluit, 
waarin de poort tot historisch monument werd 
verklaard.
Betekende die alom betreurde, maar noodza-
kelijke sloop ook het einde van de Sociëteit? 
Hierover meer in de volgende afleveringen.  
Hier vermelden we alvast dat ze aan het eind 

van de achttiende eeuw om politieke redenen 
een jaar haar deuren heeft moeten sluiten.
De Besognekamer werd opgericht in 1795. De 
naam dankt de Kamer aan een zaal in het 
huidige gebouw van de Eerste Kamer op het 
Binnenhof, toentertijd de zetel van de Staten 
van Holland, en de plaats waar de afgevaardig-
den uit de gewesten en steden vergaderden. 
De Statenvergaderingen werden ‘besognes’ 
genoemd. Bij die zaal was een koffiehuis, al 
gauw het Besognehuis genoemd, uitsluitend 
toegankelijk voor een nauwkeurig omschreven 
groep van uitverkoren bestuurders, afgevaardig-
den en volksvertegenwoordigers. Zo ontwik-
kelde de Besognekamer zich tot een niet al te 

Een duik in de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’           Statenvergaderingen werden ‘besognes’ genoemd                         (4)

grote sociëteit voor bedaagde en gezeten Heren, 
vrijwel allen reeds of bijna gepensioneerde 
hoofdofficieren, invloedrijke hoofdambte-
naren en later ook (oud-) Eerste en Tweede 
Kamerleden, en tussendoor ook nog voor resi-
denten en oud-Indiëgasten. 
Helaas was er al gauw niet voldoende plaats 
meer binnen de muren van het Binnenhof voor 
de Heren met hun koffiehuis. Na wat omzwer-
vingen vindt de nog jonge Besognekamer  in 
1807 zijn definitieve behuizing in het voorma-
lige Logement van Leiden (een logement was 
de eigen verblijfplaats van de afgevaardigden 
uit steden en gewesten, tijdens meerdaagse 
bestuurlijke vergaderingen op het Binnenhof ). 
Daar komen de Heren nog steeds bijeen, in dat 
grote complex met een gecompliceerde bouw- 
en herbouwgeschiedenis van oorspronkelijk 

Gevangenpoort, gezien vanaf de Plaats, met links Sociëteit 
Plaats Royaal (ca. 1900, vóór de aanleg van de ‘Vijverdam’.

Het Buitenhof (ca. 1900). Links de gevel van de Besogne-
kamer, rechts Hotel Des Deux Villes, nu Pathé.
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NBM B.V.

vraagt te koop

WOON-WINKELHUIZEN
PORTIEK,

FLATS en/of
BEDRIJFSGEBOUWEN

in verhuurde toestand

Brieven met aanbiedingen:  
J. Knijnenburg

Vinkweg 3
2331 AV Leiden

      Fax  071 531 54 09

NBM B.V.
BELEGGINGSMIJ. 

Forensische 
onderzoeken &

fi nanciële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden

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

M.O.B. Accountancy B.V.

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

Arthur Planken
NVM makelaar/taxateur o.z.

Haagweg 171, 2281 AJ Rijswijk 

t 070 399 36 34
f 070 390 78 14
m 06 538 00 273
i www.hoogenraad.nl
e  a.planken@hoogenraad.nl
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méér panden achter één zeer statige gevel. Het 
exterieur is tegenwoordig minder deftig: de 
gevel is niet meer zo imposant, en de beneden-
verdieping is verhuurd aan het eethuis Mac 
Donald’s; de Heren hebben zich teruggetrok-
ken in fraaie zalen op de eerste en tweede etage. 
Ze lijden daar niet onder: de huurpenningen 
vormen een niet onaanzienlijke bron van 
inkomsten, en in hun indrukwekkende interi-
eur hebben ze geen enkele last van opstijgende 
patatgeuren noch van luidruchtige jongeren. 
Interessant: vlak naast De Besognekamer 
– gedeeltelijk het vroegere pand van het 
Logement van Leiden dus – was tot in de 19e 
eeuw het Logement van de steden Alkmaar 
en Enkhuizen. Nadat het zijn oorspronkelijke 
functie van Logement verloren had, werd er een 
chique hotel in gevestigd: Hotel des Deux Villes. 
Later is dat hotel omgebouwd tot bioscoop 
Cineac, nu is daar filmhuis Pathé. De stadswa-
pens van Alkmaar en Enkhuizen zijn nog altijd 
fier aanwezig in de monumentale gevel.

De Nieuwe Sociëteit is de derde in deze trits 
van sociëteiten die in de tweede helft van 
de 18e eeuw werden opgericht. De derde in 
de sociale rangorde, maar chronologisch 
eigenlijk de tweede: ze zag het levenslicht in 
1787, op 12 augustus. Acht jaar eerder dan de 
Besognekamer, negentien jaar later dan Plaats 
Royaal. Deze Sociëteit werd geboren uit het 
verlangen van steeds groter wordende groepen 
van deftige burgers om zich óók een eigen 
gelegenheid tot beschaafd vertier buitenshuis te 
verschaffen. In de Grande Société waren ze niet 
welkom: niet van adel of niet uit de allerhoog-
ste kringen. Evenmin in de Plaats Royaal, om 
dezelfde reden en bovendien niet van de ideale 
leeftijdsklasse: die van de patricische ‘jeunesse 
dorée’. En in de Besognekamer waren ze al 
helemaal niet welkom.
De Nieuwe Sociëteit was qua ballotage- en 
toegangseisen laagdrempeliger. Maar ze was 
bepaald niet vrij toegankelijk! De eerste behui-
zing was een huurpand in de Lange Houtstraat, 
maar in 1797 verhuisde men, na een kort verblijf 
in het Mauritshuis, naar een ruime woning 

annex koffiehuis in het midden van de noord-
kant van het Plein. Dat pand was door drie 
sociëteitsleden aangekocht, en werd door hen 
aan de sociëteit verhuurd. 
De Nieuwe Sociëteit bestaat nog steeds, zij het 
onder een andere naam. Om politieke redenen 
werd zij in 1798 dood verklaard, maar in 1802 
werd haar nieuw leven ingeblazen door 114 
‘voorstanders van gezellig verkeer en geoor-
loofde uithuizigheid’. Met een nieuwe naam: 
De Nieuwe of Littéraire Sociëteit. En met een 
koosnaam die haar handelsmerk is geworden: 
De Witte. Dit dankzij de (toentertijd) witge-
pleisterde, zeven vensters brede gevel van het 
koffiehuis aan Het Plein. Daarover later meer.

Met anno heden zo’n 2000 leden op haar 
oude, maar dankzij aankopen van belendende 
percelen, uitbreidingen en verbouwingen nu 
veel grotere en chiquere stek aan Het Plein: 
dominant aanwezig aan de gehele noordzijde. 
Sommigen zeggen dat De Witte eigenlijk niet 
meer één sociëteit is. Men kent de mede-leden 
niet meer.Het is volgens hen een conglomeraat 
van onder-sociëteitjes geworden. Elk groepje 
aan een eigen Tafel, met eigen tafelcultuur.

In diezelfde tijd, 2e helft 18e eeuw, ontstonden 
nog wel enkele andere sociëteiten voor de 
betere burgerkringen. We besteden er geen 
aandacht aan: ze waren klein en hebben (met 
twee uitzonderingen waarover we nog wel 
zullen spreken), de tand des tijds niet kunnen 
trotseren.

Vervolg van de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’

De Witte, voorgevel (ca. 1810).
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Foto-impressie van de Algemene Ledenvergadering op 2 maart 2011

De vergadering werd redelijk goed bezocht

Cees Postema zette er zijn bril voor afDe ‘stemcommissie’ telde alle ja’s en nee’s

Het nieuwe bestuur

Er waren 49 stemgerechtigden

Cees de microfoon, The0 de hamer
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Foto-impressie van de Algemene Ledenvergadering op 2 maart 2011

Cees Postema zette er zijn bril voor af

Theo Damen dankte de vergadering voor het vertrouwen

Attentie: Geen 
staatsiefoto in april!
In het decembernummer van Het Forum 
werd melding gemaakt van het idee om 
ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan 
van de sociëteit een groepsfoto te maken 
van zo veel mogelijk leden. Dat zou 
ergens in april moeten gebeuren, buiten 
voor de sociëteit in de Kazernestraat. Het 
idee is in het bestuur besproken, maar 
besloten werd hier om organisatorische 
redenen van af te zien. 

Kortingsaanbod 
Een van de gewaardeerde adverteerders in 
Het Forum is het villadorp ‘Les Jardins du 
Château d’Olonne’. In het decembernum-
mer van Het Forum kon u lezen dat de 
dochter van Wim Quaak (Janette) daar in 
menig opzicht de scepter zwaait. Dat is dus 
wel in orde. Van tijd tot tijd bezoekt Wim 
zijn dochter en steekt dan de handen uit 
de mouwen met het doen van technische 
klusjes. Dat is dus ook in goede handen. 

Dit alles als aanloopje naar het plezierige 
bericht dat leden van de sociëteit een 
korting krijgen van 5 procent als zij daar 
een villa willen huren. Wees er snel bij 
want het seizoen begint daar weer op gang 
te komen. Vermeld bij de reservering dat u 
sooslid bent of neem rechtstreeks contact 
op met Janette.

Zie voor verdere contactinfo de advertentie 
op pagina 14. Met dank aan Wim Quaak als 
pleitbezorger.

Er waren 49 stemgerechtigden
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Hulde voor Germaine
De redac-
tie van Het 
Forum heeft de 
afgelopen tijd 
veel positieve 
reacties mogen 
ontvangen voor 

de wijze waarop ons verenigingsblad wordt 
samengesteld, vormgegeven en gedrukt. 
Zoals bij veel zaken het geval is geldt ook 
voor Het Forum dat er sprake is van team-
work. Wie de redactie doet is alle leden 
vermoedelijk wel bekend, maar in samen-
spraak met de redactie de vormgeving 
verzorgt vermoedelijk niet. Vandaar dat wij 
u hierbij Germaine Pasmans willen voor-
stellen van de gelijknamige drukkerij in 
Den Haag. Germaine staat altijd klaar met 
raad en daad, maar weet vooral aan het eind 
van de rit nog allerlei eindjes aan elkaar te 
knopen, voordat de persen kunnen gaan 
draaien. Vandaar ook hierbij complimenten 
aan het adres van Germaine. 

Maxime Hendrixks
Alfred van Bunge

Een rokertje bij de 
kegelbaan
Een biertje aan de bar, een glas wijn aan 
tafel en een rokertje bij de kegelbaan. Alle 
drie verenigen, hoewel voor de eerste twee 
iedereen wel in is en voor dat laatste niet. 
Na het verbod van rijkswege om in horeca-
gelegenheden te roken, trekken de rokers zich 
terug op plaatsen waar dat witte paffertje of 
die mini-Havana de niet-rokers geen kwaad 
doet. Zo ook dus in onze  sociëteit. Er wordt 
dan plaatsgenomen aan de stamtafel of, zoals 
hier te zien is, in de comfortabele fauteuilles 
om de wereld met sigaret, sigaar of pijp door 
te nemen. Nog even en het terras biedt een 
luchtiger uitkomst. 

Nieuwe stropdassen in omloop
De nieuwe zijden stropdassen + vlinders voor 
leden van de sociëteit werden op 16 maart door 
Frans van den Heuvel uitgepakt en overhan-
digd aan degenen die er voor hadden ingete-
kend. Het zijn prachtige exemplaren gewor-
den, waarmee je weer jaren goed voor de dag 
kunt komen. Ongeveer 75 leden hadden de das 
besteld. Het eerste exemplaar werd door Frans 
overhandigd aan voorzitter Theo Damen. Het 
tweede exemplaar kreeg Michiel van de Weijer, 
die nog een das tegoed had van het bestuur. 
Op woensdag 6 april is Frans van de Heuvel in 
de sociëteit aanwezig om na het diner een snel-
cursus vlinder strikken te geven voor degenen 
die daar belangstelling voor hebben. 
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Het laatste schuur- 
en verfwerk
Ook voor de ambachtelijke schilders nadert 
de voltooiing van al het werk dat onder het 
hoofdstuk ‘restauratie’ mag worden ver-
staan. In en rond de garderobe, de gang tot 
de voordeur en de bibliotheek konden, na 
veel schuur- en pleisterwerk, er de laatste 
nieuwe verflagen opgezet worden. Het ziet 
er allemaal weer strak en piekfijn uit. 
In de bibliotheek kreeg de staande klok 
extra aandacht door enkele sierranden met 
goudverf te bedekken. Maar dat gebeurde 
pas nadat alle boeken zorgvuldig afgedekt 
waren met een plastic ‘gordijn’. 
Niet minder boeiend was te zien hoe de 
parketvloer in de grote zaal tot twee keer 
toen werd geschuurd en ontdaan van enkele 
millimeters vuil. Daarna werden er twee 
lagen olie opgebracht en kwam de glans van 
weleer terug. 

Rond de garderobe werd ook geschuurd en geschilderd

De entree naar de voordeur onder handen genomen Ook het logo in de vloer is weer een plaatje geworden

De schuurmachine deed brommend zijn reinigende werk                      Baan voor baan werd de olie met een roller uitgesmeerd

Plastic ‘gordijn’ voor de verzamelde boeken
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Menno Alkema

“Wij regelen he
t 

voor u, zodat u 

rustig kunt slapen.”

Groot Hertoginnelaan 261  -  2517 ET  Den Haag

Telefoon: 070 302 02 07

ZEIL-030 adv Forum.indd   1 19-1-11   14:10

Les Jardins du Château d’Olonne
28, Rue du Pré Etienne 85180 Le Château d’Olonne - France

• Atlantische kust - Vendée, 800m van zee
• Luxe vrijstaande vakantiehuizen met privé zwembad
• Nederlandstalige receptie
• Hele jaar geopend
• Tennisbaan
• 5 gerenommeerde golfbanen in directe omgeving

Voor een brochure-aanvraag kunt u bellen :
0033 (0)2 51 23 63 67 of mailen : jardinolonne@wanadoo.fr
Info op : www.jardinsolonne.com
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Info op: www.jardinsolonne.com

Les Jardins du Château d’Olonne
28, Rue du Pré Etienne 85180 Le Château d’Olonne - France                     Une expérience UniqUe
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Dinerbijeenkomst Damesgroep
Er is nog een dinerbijeenkomst voor het zomerseizoen begint. Deze zal plaatsvinden op 

DONDERDAG 26 MEI 2011 in het Sociëteitsgebouw.
De bar is open vanaf 18.00 uur, het diner begint om circa 19.30 uur. 

Voor deze bijeenkomst, waar drankjes en diner voor eigen rekening zijn, kunt u zich opgeven 
bij locatie manager Tessa tot uiterlijk woensdagmorgen 25 mei, 12.00 uur via telefoon  070 3 64 31 42

Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, belt u dan eveneens met Tessa. Het is mogelijk, 
dat de voicemail aanstaat. Spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in, de band wordt 

regelmatig afgeluisterd. Ik hoop dat er, ondanks de niet zo gunstige datum, veel enthousiaste dames 
aanwezig zullen zijn en vergeet niet: nieuwe dames zijn van harte welkom.

Als u geen gelegenheid heeft om op 26 mei aanwezig te zijn, op 27 september en 24 november 
komen wij weer bijeen. Tot ziens op 26 mei.

Eveline Lansink
070 3 55 99 67, e-mail: hj.lansink@planet.nl

Zoals u misschien gezien heeft is het passen en meten in de Kleine Kazernestraat. Tegenover de 
Engelse ambassade staat het hoge gebouw van de Algemene Rekenkamer vol in de steigers. Het 
heeft alles te maken met restauratiewerkzaamheden, die tot ver in 2011 zullen plaatsvinden. Van 
Bert Lemckert hoorden we dat het gebouw ooit dienst deed als klooster. Meer daarover in de serie 
over bijzondere panden, gevels en wetenswaardigheden in de omgeving van de sociëteit die Bert 
voor Het Forum gaat maken. 

Rekenkamer in de steigers
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is op zoek naar versterking
is een business to business telemarketing bureau
is een kwaliteitsbureau, levert vakwerk
is géén call center
voert hoogwaardige opdrachten uit
werkt alleen met goed opgeleide mensen

verkoopt niets aan de telefoon, 
maar biedt verkoopondersteuning

 ZOEKT MET SPOED EEN VERKOOPONDERSTEUNER 
DIE ENTHOUSIAST WORDT VAN DE ONDERSTAANDE 

OMSCHRIJVING EN GRAAG DEEL UIT WIL MAKEN VAN DIT TEAM.

het team
 heeft een team van verkoopondersteuners. Zij zijn 

commercieel getraind, hebben veel werk- en levenservaring en 
zijn tot over hun oren gemotiveerd om de verkoopresultaten 
van de opdrachtgever te verhogen. De verkoopondersteuners 
van  zijn gedreven, hebben een uitstekende beheer-
sing van de Nederlandse taal en zijn zeer charismatisch.

de functie
In deze functie zorg je actief voor telefonische benadering van 
bedrijven. Vaak gaat het om marktgerichte campagnes met als 
doel een afspraak in te plannen voor de accountmanager.

ervaring
 is op zoek naar iemand met ruime werk- en levens-

ervaring. Daarnaast spreek je de Nederlandse taal vloeiend. 
Computerervaring is een must. Ook VUT-ers en 65-plussers zijn 
van harte uitgenodigd om te solliciteren! Een prima baan om te 
combineren met ander werk- of bezigheden.

uren
Het betreft een functie voor ongeveer 9 tot 15 uur per week. 
Deze uren zijn in overleg flexibel in te delen. Bij deze functie 
hoort een marktconform salaris.

locatie
 is gevestigd op de grens van het Statenkwartier en 

Duinoord en goed bereikbaar met openbaar vervoer, per fiets 
of met de auto (tot 18.00 uur gratis parkeren.) 
Groot Hertoginnelaan 166

solliciteren? bel 070-8200300 of mail info@vertel.nu 

VERTEL!

biedt verkoopondersteuning!

is een business to business telemarketing bureau!
is een kwaliteitsbureau, levert vakwerk!
is géén call center!
voert hoogwaardige opdrachten uit!
werkt alleen met goed opgeleide mensen!
verkoopt niets aan de telefoon, maar

Groot Hertoginnelaan 166
2517 EV Den Haag

 T 070 82 00 300
 F 070 82 00 301
 M 06 22 13 28 63
 E info@vertel.nu
 W www.vertel.nu

Meer informatie? 
Neem contact op met Carla Boom-Meeuwisse

Bellweg 16, 2627 AW Delft
Tel. 015 - 251 40 00
Fax 015 - 251 40 01
info@awiversenter.nl
www.awiverscenter.nl

Kwaliteit en onderscheid

Bemiddeling bij

Aan- en verkoop van beleggingen

Onroerend goed portefeuilles

Taxaties van beleggingen en 
commercieel o.g.

Dr. Kuyperstraat 14

2514 BB Den Haag

Telefoon 070 364 49 59

Telefax 070 356 26 78

Privé 070 386 58 48

WOLGA 2    •    2491 BJ  DEN HAAG    •    NEDERLAND

UTS VAN DER GEEST
RIJSWIJK

UTS VAN DER GEEST
DEN HAAG

Wolga 2 • 2491 BJ  Den Haag • T (070) 399 42 41 • F (070) 398 97 46 • E info@utsvandergeest.nl 

UTS is gespecialiseerd in het verhuizen van ouderen, waarbij de nadruk ligt op het begeleiden 

van het totale verhuisproces en het organiseren van alle zaken rondom de verhuizing:

• Particuliere verhuizingen •  Schoonmaakservice
• UTS Verhuisdirigente •  Opslag
• Speciale service voor ouderen •  UTS Handyman

bezoek ons op: www.utsvandergeest.nl of bel: 070 399 42 41
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Koninklijk huisje, boompje, beestje!

In de biechtstoel met MARTIN VAN DER ZWAN
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Het was dat de Majesteit even elders bezig 
was! Anders had zij zich, zij was tenslotte  
van harte welkom, zeker aangeschoven aan 
de vergadertafel van een van haar rechter 
handen. Immers, Martin van der Zwan heeft 
een groot hart. Moet ook wel. Anders word je 
geen hoofd Kamerdienaren en Lakeien. Maar 
Majesteit had er natuurlijk graag bijgeze-
ten. Want als Martin begint, dan is niet een 
biechtstoel nodig. Neen, dan kunnen wij de 
volgende veertien Forums, met afstand, vol 
schrijven. Immers, in Paleis Noordeinde trapt 
Martin fors af. Sterker, wij moeten hem een 
tikje afremmen. En al kanaliserend starten wij 
in 1989. Dan begint Martin met zijn oplei-
ding bij de Landmacht. Het is een bijtertje. 
Immers, hij stak zijn vinger als eerste op om 
geplaatst te worden in het Duitse Seedorf.  
Toch nog nooit, anders dan in Afghanistan, 
tenminste iemand horen klagen over deze 

uitzending. Nee, de mannen hadden het als 
vrijgezellen prima voor elkaar in Seedorf. Dat 
is inmiddels uitgemond in langdurige vriend-
schappen tot en met de dag van vandaag. 

Defensie(f ) gesproken, een prima leerschool
Eind jaren negentig  wordt de neus in de 
wind ingegooid en wordt door  Martin 
overplaatsing naar de Marine geritseld. En 
vindt zijn draai daar bij de Logistieke Dienst 
en Verzorging. Afwisselend als kok, hofmees-
ter en bottelier gooit hij de trossen los. In 
een strak schema van drie maanden varen 
en drie maanden aan de wal, doet Martin 
zijn zegenende werk om vooral vrienden te 
worden met de jongens, voor wie het niet 
iedere dag altijd Captains Diner is. Ambitieus 
als hij is krijgt hij ook in deze Marinetijd de 
gelegenheid om als lakei bij te springen bij 
het Koninklijk huisje, boompje, beestje. De 



22  Het Forum  april 2011

cao is kennelijk van dien aard dat er sprake 
is van een ontroerend gezongen duet waar de 
majesteit wel worst van lust. En inderdaad! 
Eind oktober 2001 komt Martin als kamerdie-
naar in vaste dienst bij het Koninklijk Huis. 
Kamerdienaar! Ja, hoe vertaal je dat in een 
tikkie actuele  Nederlandse setting? Martin is 
daar echter duidelijk in en duidt de functie 
met een vergelijking als Hospitality Manager. 
Anders dan op pretparken, worden er op het 
Noordeinde in het algemeen echter geen 
balspelen georganiseerd. En alsof hij vroe-
ger nooit een ‘ratje’ is geweest, volgt in 2002 
de promotie naar Hoofd Kamerdienaren en 
Lakeien. Toegegeven, het is een mond vol. Het 
past echter nog net op een A-4tje. 

Kamerdienaar? Training on the job
Voor zover mij, als eenvoudige doorsnee 
burger, bekend is, is er geen school waar je het 
vak van Kamerdienaar kunt leren. Ook daar 
is Martin duidelijk in. Men leert het echter 
vooral in de sfeer van training on the job. 
Of het een kwestie is, zoals in vele gevallen, 
van vaak en veel doen zal ongetwijfeld ook 
in koninklijke kringen een waarheid als een 
koe zijn. Wat dat  betreft heeft onze vriend 
de draad goed opgepakt. Hij heeft immers 
alle feestelijke, maar toch ook droeve evene-

menten mee mogen en kunnen maken. Het 
enige, dat nog ontbreekt op zijn palmares is 
de inhuldiging van een nieuwe vorst. Je wilt 
vrienden blijven en dus geef je graag een 
adviesje om in dit manco te voorzien. En dan 
is het een voor de hand liggende zaak, dat 
Martin Willem Alexander vraagt zijn trai-
ningspak uit te doen en hem te laten begin-
nen met de warming up langs de lijn. Een 
kleine moeite! In burgerlijke equivalenten 
heeft Martin van alles meegemaakt. Van kro-
ket tot Staatsbanket en alles wat daar tussen 
zit. Het is een prachtige job. En hoewel vaste 
tijden niet zijn afgesproken, daar heb je die 
verrekte cao weer, is het bepaald geen functie 
van 09.00 tot 17.00 uur.

Paleis Noordeinde, een amoureuze omgeving
Maar het komt allemaal goed. En dus heeft 
hij ook een prima privé-leven. Handig als 
hij is, palmde hij daar zijn Rita in. En dan 
hebben wij het natuurlijk wel over plaats 
delict, het Paleis Noordeinde. Jazeker! Dus 
dat betekent dat op deze heilige plaats tussen 
de coulissen ook tijd is voor vele amoureuze 
avonturen. Zijn partner Rita is van de slimme 
aanpak en zo is er een prachtig evenwich-
tig leven ontwikkeld tussen de zorg voor de 
vier kinderen. Maar ook wordt slim bekeken 
hoe de situatie in Indonesië en Sri Lanka 
is. Door daar lijfelijk aanwezig te zijn wordt 
weer frisse lucht gehapt om onverdroten weer 
terug in Nederland aan de bak te kunnen. 
En of het een en ander al niet ruimschoots 
tijdvullend is, is Martin daarnaast ook lid als 
vice-voorzitter van de scoutingvereniging  
‘Be Pals’ Prinses Julianagroep en zij beleven 
hun avonturen in de Bosjes van Poot. Zelf is 
Martin in 1979 bij de Scouting begonnen als 
welp en via veel goedwillende akela’s (inkop-
pertje), enthousiaste verkenners en Rowans zit 
hij nu in de leiding. Als wij zeggen: Scouting? 
Jazeker, meldt hij, Scouting is een hele suc-
cesvolle organisatie met meer dan 100.000 
enthousiastelingen. Wereldwijd gesproken 
hebben wij het met afstand over de grootste 
jeugdorganisatie. Martin staat ervoor  en zo is 
het in de hele scouting, dat leidinggevenden 
uitputtend besproken en gescreend worden  

Martin: “Van kroket tot 
Staatsbanket en alles wat daar 
tussen zit. Het is een prachtige 
job”.
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en er op deze wijze geen besmuikte toestan-
den kunnen ontstaan in de omgang met 
jongens en meisjes. Hij is weliswaar een tikkie 
aan het afbouwen. Maar verschijnt echter wel 
op Scoutinghoogtepunten en andere belang-
rijke evenementen, zoals de Baden Powel 
dagen en andere open dagen. 

Een klein beetje tijd was nog over…
Nou als u goed met ons meegerekend heeft, 
dan heeft Martin per week nog zeven uur en 
drieëntwintig minuten over om ook die op 
te vullen. En inderdaad!, hij weet zich ook te 
laten gelden als reservist bij de Marine. Hij 
heeft zijn bestemming gevonden in een staf-
functie in de Rotterdamse Van Gent Kazerne. 
Als sergeant is het een evenwicht zoeken 
tussen wachtlopen, overvaren van schepen en 
andere zaken des marines. De mannen zijn 

dan ook aanwezig bij de Marine dagen, Sail 
Amsterdam en veteranendagen. En nog steeds 
niet afgemat, wordt ook nog les gegeven door 
hem in de resterende 18 minuten aan de 
Hogere Hotelschool, waar gedoceerd wordt, u 
raadt het al, in alles wat te maken heeft met de 
juiste en goede omgangsvormen en natuurlijk 
de etiquette.. Daarnaast horen ook onderne-
mingen als Randstad, KPN, notariskantoren 
en  gelijksoortige ondernemingen etc. tot 
zijn leerkring. Allemaal leuk en aardig, maar, 
man, tel toch ook je zegeningen. Kom, omdat 
je het met recht leuk vindt, wat vaker naar 
de Sociëteit. Gezellig en ontspannen. Gaat-ie 
doen. Kan hij gelijk een cursusje geven aan 
die diehards, die wel bijscholing kunnen 
gebruiken, daar waar het gaat om omgangs-
vormen en de elementaire etiquette. Wordt 
vast een leuke afspraak!

Vader, zoon en kleinzoon
Drie generaties Knoester! Leen (79), Hans (53) en (klein)zoon Yen (17) samen op de foto onder 
minzame blik van de oud-vorstin Juliana. Spannen de heren Knoester hiermee de kroon bin-
nen de sociëteit of kunnen we nog meer van dit soort foto’s maken? Het moet gek gaan of de 
hier gefotografeerde Benjamin kunnen we over enkele jaren niet ook als lid verwelkomen. 
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De kiellegging en bouw hiervan begon medio 
2009 in Batam, een Indonesisch eilandje voor 
Sumatra tegenover Singapore. Alle installaties 
en componenten zijn vanuit het kantoor in 
IJmuiden gekocht en van over de hele wereld 
naar Batam toe verscheept. Bij deze fase ben 
ik bijna een jaar betrokken geweest. In die 
periode heb ik meerdere aanvragen gestuurd 
naar heavylift rederijen voor het transport van 
de barge naar Rotterdam waarbij het trans-
port werd gegund aan Dockwise Shipping, 
gespecialiseerd in buitengewone transporten 
wereldwijd. 
De contractprijs kan ik u niet vertellen maar 
een veelvoud van 6 nullen betrof het wel. 

De mogelijkheid om de reis als ‘client repre-
sentative’ (lading belanghebbende) mee te 
maken, greep ik met beide handen aan. Het 
was een hele belevenis om de theorie en de 
maandenlange voorbereiding tijdens een 
echte afstand over zee in de praktijk te aan-
schouwen. De vooraf door de rederij bere-
kende reisduur was 37 dagen waarbij wegens 
hoogte restricties tot ca 65 meter de pas-

sage door het Suezkanaal onmogelijk bleek. 
Daarom moest via de Indische Oceaan, Kaap 
de Goede Hoop, de Atlantische Oceaan en de 
Golf van Biskaje het einddoel Rotterdam wor-
den bereikt. Op de vraag van menige kennis 
of ik wel goed bij mijn hoofd was antwoordde 
ik steevast: “dit is voor mij pas echt genieten!”

Aanmonsteren
In oktober 2010 vertrok ik naar Signapore, 
waar ik per fast ferry naar Batam overstak. 
Sinds mijn laatste bezoek in 1999 is hier een 
ongekend grote off shore industrie geves-
tigd als gevolg van een stijgende olieprijs 
en goedkope arbeid. Een lasser op Katam 
bijvoorbeeld, verdient met zijn $400,- per 
maand een fractie van de $2.500 die dezelfde 
lasser in West Europa kost. In Batam bleek 
dat ik geen juist visum had en met alleen een 
“zeemanspaspoort” kon ik niet aanmonsteren. 
Terug naar Singapore dus, waar geen belem-
meringen gelden voor aanmonstering. Na 
aankomst moest er op de rede van Singapore 
4.500 ton zware olie of te wel 4.500.000 liter 
worden ingenomen! Eenmaal aan boord via 

Gigatrip van 40 dagen
en 12.000 mijl op zee
Door Jan Planken

Een aantal van u weet dat ik soms op projectbasis bezig ben in het offshore gebeuren. Dat staat 
voor gas, olie, productieplatforms en windturbines op zee. Mijn aandeel daarin omvat met name 
het proces rond de feitelijke bouw, de levertijdcontrole, kwaliteits- controle en inspectie van alle 
aangeleverde materialen.Tevens moeten er voor het vervoer van bijvoorbeeld een platform naar de 
exploratielocatie, meer dan een jaar vooraf  transportmogelijkheden en prijzen worden aangevraagd 
voor een biedingsevaluatie en definitieve gunning. Dit artikel betreft de verscheping van een door 
de Swift IJmuiden Combinatie in Batam gebouwde Gas drilling Jack-up barge voor gebruik in de 
noordelijke Noordzee. 

‘Kennissen vroegen me of ik wel goed bij mijn hoofd was’
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een touwladdertje met een zware koffer was 
het een drukte van belang. Hier geen ont-
vangstcomité, maar slechts een norse matroos 
in een vuil oranje overall. Klauterend naar het 
eerste dek werd ik ontvangen door de eerste 
officier die mij een hut toewees. Deze voldeed 
niet helemaal aan de minimale hygiëne eisen, 
maar ik moest het er mee doen. Alle andere 
hutten waren immers bezet door werklui die 
na de belading zouden afstappen. Het was dus 
zelf orde op zaken stellen tot een betere hut 
beschikbaar was. 

Geen pretje
De volgende morgen voer het schip naar 
Batam, ca 20 mijl verderop en werd geankerd 
bij een zinkput. Het laden en hierna het zee-
vasten van de 2 barges heeft in totaal 4 dagen 
geduurd. Lokale werkers werden met snelle 
prauwen vanaf Batam aan en af vervoerd. Met 
een gemiddelde temperatuur van 25 graden  
en een luchtvochtigheid van 70% was dat 
allerminst een pretje. Op 6 november tekende 
ik, na alle inspecties, de verzekering- en 
transportdocumenten en werd het schip voor 

vertrek vrijgegeven. Volgens calculaties van de 
kapitein was de afstand tot Rotterdam 11.500 
zeemijl = 21.298 km. In theorie waren het 39 
zeedagen tot de geplande aankomstdatum 
van 15 december. Een en ander was natuurlijk 
afhankelijk van het weer. 

Uitdaging
Zodra de werkers van boord waren kon ik 
mijn nieuwe en schone hut betrekken en mij 
installeren voor de monstertrip. Ook moest 
ik mij voorbereiden op het contact met de 23 
koppige bemanning. Deze bestond uit Russen, 
Esten, Letten en Belarianen. Met alle publi-
caties in het Russisch en hooguit 8 man die 
Engels met zwaar eigen dialect spraken, was 
dit een volgende uitdaging. Daarnaast was het 
schip volledig drooggelegd van alcohol. Dat 
was even wennen! De reis werd ‘opgeluisterd’ 
met wekelijkse veiligheidsdrills voor brand, 
schipbreuk en piraterij. Dat werd aantreden 
met reddingsvest en overlevingspak en mij bij 
de  toegewezen reddingsboot of in de mess-
room melden, die kon worden gebarricadeerd 
met stalen platen als safe place. Hiervoor 
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kwam dagelijks vanuit een Navo-centrum een 
alarmfase door met klasse 1 (hoog), 2 (middel) 
en 3 (laag). De voeding was typisch Russisch 
en smakelijk met ontbijt en 2 keer warm per 
dag. Natafelen was er jammer genoeg niet bij.

Watermassa
Na de Java-zee en de straat Sunda begon het 
eerste lange traject over de Indische oce-
aan met bestemming Kaapstad, een afstand 
van 4.800 zeemijl en 15 dagen. De zee was 
meestal heerlijk rustig met stroom en wind 
van achterop en strak blauwe luchten. Soms 
zo glad als de Kagerplassen, maar ook wel met 
deining van tussen de twee en drie meter. 
Wat een uitgestrekte watermassa! En dit dag 
na dag. Het is belangrijk om dan voor jezelf 
een strak ritme aan te houden omdat je 
anders knettergek wordt. Dus ik heb dage-
lijks gelezen, gecomputerd en veel op de 
brug vertoefd. Hier kon ik zelf en met hulp 
van de officier van wacht of de kapitein mijn 
eigen koersberekeningen maken. Ik heb veel 
geleerd en hiervan echt genoten! Er was ook 
een recreatiezaal met video- en bibliotheek 
en een sportzaal. Het aanwezige zwembad 
had mij als bijna enige bezoeker. Menigmaal 
ging ik, compleet gehuld in veiligheidsuit-
rusting mee op de dagelijkse inspectierondes. 
Gekleed in overall, met helm op en veilig-
heidsschoenen aan werden alle vitale plekken 
en de lading dan gecontroleerd.

Wantrouwen
Na aankomst op de rede van Kaapstad lag 
het tweede traject naar Rotterdam letterlijk 
voor de boeg met 6.400 zeemijl en 22 dagen. 
Omdat hier twee oceanen met eigen stro-
ming en heersende winden elkaar ontmoeten 
kan de zee rond de Kaap zeer onstuimig 
zijn. Gelukkig beperkte dit zich tijdens 
onze aanwezigheid tot max 5 meter dei-
ning. Soms moest de koers verlegd worden 
om naderend slecht weer zoveel mogelijk 
te ontwijken. Hiervoor werd de vijfdaagse 
voorspelling nauwlettend door de kapitein 
bestudeerd. We voeren langs de kusten van 
Zuidwest Afrika, Angola en i.v.m de dreiging 
van kapingen dwars door de Golf van Guinee 
richting Liberia en via de Canarische eilan-
den richting Europa. Ter hoogte van Portugal 
werd het weer minder heet en kondigde de 
winter zich aan. Ondanks het wantrouwen 
van de kapitein bleek de Golf van Biskaje dit 
keer een rustig plasje water, wat hij aan mijn 
aanwezigheid op zijn schip toe rekende. 

Avontuur
Na 37 dagen werd als eerste haven Falmouth 
aangedaan om nog 50 ton speciale olie te 
bunkeren en 6 mecaniciens aan boord te 
nemen die tot Rotterdam al aan onze barge 
konden gaan werken. Op woensdag 15 
December meldde de Teal zich om 08.00 uur 
bij de loodsboei 81 voor pilotage met sleep-
bootassistentie. Om 10.00 uur werd ze op 
boei geankerd voor lossing van onze barge na 
een trip van 40 dagen en ca 12.000 zeemijl. 
Nadat ik de kapitein en zijn bemanning had 
bedankt voor deze gigatrip ben ik toch maar 
snel van boord gegaan met de pilot, zoals u 
zich wellicht kunt voorstellen. Ondanks het 
harde zeemansbestaan heb ik echt genoten! 
Na lossing is de Teal op 19 december vertrok-
ken naar Brazilië met de resterende barge 
en vervolgens wederom vertrokken richting 
Poesan in Zuid Korea. Ditmaal voor laden 
met bestemming Saudi-Arabie. Het laatste 
bericht is dat aankomst in Poesan omstreeks 
half februari 2011 plaats vond. 
Wat een avontuur!Jan Planken zag veel zee.
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De dwarshoek voor borrel en bruid
Door Sjoerd van der Veen

De dwarshoek in de sociëteitszaal werd in de jaren twintig van de vorige eeuw veranderd van 
een ‘drankuitgiftepunt’ in de nog altijd bestaande elektrische openhaardruimte. In die tijd 
een terechte verandering, want de jeneverconsumptie (die aldaar voornamelijk te krijgen was) 
stortte in elkaar. Was dat in de jaren tot 1900 ongeveer 10l liter per jaar per inwoner. In 1920 
was dit gedaald tot 4l liter per jaar per inwoner en in 1930 zelfs 2l liter per jaar per inwoner. 
Echter de verbouwing naar een haardhoekje lijkt niet juist; het wordt nooit (meer) als haard-
zitje gebruikt! Nu de gewone sociëteitszaal een opknapbeurt heeft gekregen een punt om uit 
te kijken naar een betere functie. Bijvoorbeeld een verhoging alwaar de bruid kan gaan zitten, 
wanneer de sociëteit als trouwlocatie wordt gebruikt. Alle suggesties zijn welkom.  

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen www.borgdor� .nl

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Den Haag - (070) 312 49 00
denhaag@borgdor� .nl

De dwarshoek, zoals door Sjoerd beschreven. De heren Rinus de Haas, Hans Eijzenbach en Stef Koot strekken hier 
even de benen voordat ze aan het biljart gaan.
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“Dat zijn wij”

uw wensen, ons werk

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  tel. 070-393.49.58


