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De tijd vliegt voorbij en voor je het weet is het weer....., 
het lijkt alsof je wordt geleefd. Gelukkig heb ik de 
Sociëteit, de woensdag is voor mij een rustpunt, even 
niks maar wel de gezelligheid van je soosvrienden. 
Ik kreeg het verzoek om een voorwoord te schrijven 
omdat onze voorzitter samen met zijn Margo genieten 
van de zon. In Italië kreeg ik het bericht van het over-
lijden van Jeroom DeClerck. Jeroom was een fervent 
biljarter van onze Sociëteit en zeer geliefd. Elke woens-
dag kon je hem vinden bij het biljart, staand of zittend 
vanwaar hij het spel op de voet volgde, je zag dat hij 
het naar zijn zin had. Van een van zijn biljartvrienden 
heb ik begrepen dat hij buiten de Sociëteit vaak het 
voortouw nam. Veel van onze leden waren aanwezig bij 
het afscheid van hun (soos)vriend Jeroom.
Begin maart hebben we de Algemene 
Ledenvergadering gehad. De vergadering was goed 
bezocht en verliep op een plezierige, effectieve wijze. 
Het bestuur had zich goed voorbereid en de verga-
dering werd door onze voorzitter prima geleid. De 
meerderheid was het er over eens dat de leden centraal 
staan en dat ons mooie gebouw ten dienste is aan ons 
leden. Dit betekent natuurlijk wel dat het gebouw moet 
worden onderhouden en hiervoor voldoende gereser-
veerd dient te worden, want zoals Ery altijd zegt “een en 
een is twee”.
Ik zal blij zijn als het voorjaar echt begint, momenteel 
hoor ik de gure Oostenwind langs de gevel waaien en 
schiet de temperatuur naar beneden. De buitenactivi-
teiten zijn al weer begonnen. De golfers hebben de eer-
ste dag er alweer opzitten, twintig golfers die het koude 
weer trotseerden in Zoetermeer. Anonymus heeft weer 
een breed programma samengesteld, voor elk wat wils. 
Noteer de data in jullie agenda!
Dit alles is natuurlijk te vinden op onze nieuwe web-
site. Veel hulde aan de leden die deze nieuwe website 
mogelijk hebben gemaakt. De technische kant is 
gemaakt door Daniel Schutterop, de buitenkant door 
de zoon van Wolf Janssen. Heel veel werk is gedaan 
door Arthur Planken, die alles en iedereen heeft 
samengebracht en alle losse eindjes aan elkaar heeft 
geknoopt. Ga de website gebruiken en je zal zien dat 
er een Sociëteitswereld voor u open gaat en met gevolg 
dat er op woensdag geen lege gedekte tafels meer staan 
of plekken te kort zijn. 
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Voorwoord
Door Menno Alkema
vice-voorzitter
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Voor 2013 zes speerpunten actueel
Het Bestuur heeft de speerpunten van 2012 
geëvalueerd en heeft geconstateerd dat 2 van 
de 6 punten niet zijn gehaald, t.w: De uit-
breiding van de Exploitatiecommissie en een 
ledental boven de 120. Beide speerpunten 
blijven staan voor 2013. Toegevoegd worden 
voor 2013, minimaal 1 keer per maand kegelen 
met de leden en een vergroting van het aantal 
adverteerders in het Forum en de website om 
daarmee de kosten te kunnen dekken van het 
Forum en de website.

de bezuinigingen bij overheidsinstanties die 
in voorgaande jaren dikwijls gebruik maak-
ten van de Sociëteit voor evenementen en 
partijen. De verhuurtarieven voor de Sociëteit 
worden daarom voor het komende jaar 
vooralsnog gelijk gehouden aan die van 2012. 
Halverwege het jaar zal in overleg met Boenk 
worden bezien of aanpassing van de tarieven 
noodzakelijk is. 

Kegelen
Om het kegelen in de Sociëteit een nieuwe 
kans te geven is op verzoek van Jan Planken 
een bedrag van € 500,- toegezegd t.b.v. 
prijzengeld voor het kegelen. De laatste tijd 
is er een aantal keer gevraagd om alleen de 
kegelbaan te kunnen huren voor een par-
tijtje kegelen. Dit kan echter alleen worden 
toegestaan als er iemand van de ‘kegelbrigade’ 
aanwezig is voor instructie en bediening van 
de kegelbaan. Met Jan Planken zijn hier goede 
afspraken over gemaakt.

Website
Cees Postema heeft aangeboden aan Arthur 
Planken om samen met Mariëtte de aanwezige 
teksten in de nieuwe website qua leesbaarheid 
wat attractiever te maken. Gelet op zijn bij tijd 
en wijle oprispende taalperformances, juicht 
het Bestuur dit aanbod toe. 

Vanachter de Bestuurstafel
Door Aloys Arkesteijn

De speerpunten voor 2013 worden als volgt:
1. Ledental boven de 120.
2. Drie keer een cultureel evenement laten 

organiseren.
3. Verbetering meldsysteem voor de woens-

dagavond.
4. Opbrengsten adverteerders Forum en 

website gelijk aan kosten het Forum en 
de website.

5. Minimaal 1 keer per maand kegelen voor 
de leden.

6. Bewaken uitvoering actiepunten uit de 
resultaten van de enquête.

Verhuur Societeit
De geraamde verhuuropbrengst voor 2012 is 
niet gehaald. Debet hieraan zijn met name 
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Parket bij de bar
in de meerjarenraming voor het onderhoud 
was een bedrag opgenomen voor het vervan-
gen van de vloerbedekking bij de bar. Na dis-
cussie in het Bestuur is besloten de vloerbe-
dekking te vervangen door parket zoals dat in 
de grote zaal ligt, zodat de zaal en barruimte 
meer op elkaar zijn afgestemd.

Renteloze lening
Op verzoek van de golfers heeft het Bestuur 
ingestemd met het verstrekken van een 
renteloze lening van € 1.500,- als ‘werk-
kapitaal’ voor de golfclub. Aan het eind van 
het golfseizoen van dit jaar wordt de lening 
terugbetaald.

Bouwkundige aanpassing
Het Bestuur heeft van Gerard Hoogerwerf een 
interessant schetsplan ontvangen voor een 
nieuwe verbinding tussen de barruimte en het 
rokersgedeelte/kegelruimte. In dit plan zou 
ook de bestaande toilettengroep kunnen wor-
den verbeterd. Het plan is in handen gegeven 
van de Commissaris Gebouwen die het zal 
bestuderen op haalbaarheid en wenselijkheid; 
wordt vervolgd.

Foto / filmarchief
Op voorstel van de secretaris heeft het 
Bestuur ingestemd met het aanleggen van een 
eigen foto/filmarchief. Doel van dit archief is 
om in de toekomst zelf te kunnen beschik-
ken over foto- en filmmateriaal. Nu blijven 
de gemaakte foto’s in handen van de makers 
ervan, die zonder meer bereid zijn om foto’s 
af te staan als daarom gevraagd wordt. Anders 

kan het worden als de betreffende ‘fotogra-
fen’ geen lid meer zijn van de Sociëteit; dan 
wordt het lastiger. Aan de leden wordt daarom 
gevraagd om kopieën van door hun gemaakte 
foto’s of filmpjes van evenementen van de 
sociëteit of van de diverse ‘clubjes’ naar het 
secretariaat te sturen, hetzij via de e-mail 
dan wel met een usb-stick. Per kalender jaar 
worden de ontvangen foto’s/filmpjes verza-
meld en op een dvd gebrand. Er worden 2 
dvd’s gebrand; 1 voor naslag en 1 back-up voor 
het archief. Stuur alleen foto’s op, waarvan je 
het geen bezwaar vindt als deze t.z.t. zouden 
worden gebruikt, uiteraard wordt in dat geval 
verlangd dat publicatie alleen mogelijk is met 
bronvermelding en de naam van de fotograaf.

Ledenthermometer
Per 1april 2013 staat de stand op 105 leden. 

Aspirant-leden
Gökmen Dogan per 1 januari 2013
Peter Wijnen per 1 februari 2013
Bram Buijs per 1 februari 2013
Nico de Pree per 1 februari 2013.

Overleden
Jeroom Declerck op 6 maart 2013.
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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

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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Den Haag - (070) 312 49 00
denhaag@borgdor� .nl
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Lesje in nederigheid 
Soms identificeert een schrijver zich teveel met zijn 
onderwerp. Bij mij was dat  de afgelopen twee 
maanden wel heel erg het geval. Veel moest ik 
letterlijk van de kant bezien. 

Een ongelukkige beweging op een ongelijke vloer 
met wat torsiekrachten werd voor enkele pezen 
van mijn linker been teveel. Niets gebroken, 
maar wel naar later bleek dus wat peesscheuren. 
Drukverband hielp onvoldoende en dus werd gips 
de remedie. Nu heb ik enkele maanden geleden in 
deze rubriek al eens de loftrompet gestoken over 
deze uitvinding van militair arts Anton Mathijsen, 
maar eerlijk gezegd heb ik hem de afgelopen weken 
ook wel verwenst.

Goed, de pijn was direct na het aanbrengen van 
de gipszwachtel (de kleur mocht ik zelf kiezen!) 

VAN DE KANT BEZIEN
Door Cees Postema

Nu is buitenkant aan de beurt

verdwenen, maar maakte alras plaats voor jeuk! Heel 
veel jeuk. 
Ja, en dan begint met twee krukken en een gipsen poot 
een lesje in nederigheid. Plotseling ga je toch anders 
tegen veel dingen aankijken. Je onafhankelijkheid 
is voor een deel weg. Je afhankelijkheid neemt toe. 
Een apert rot gevoel. Deuren gaan niet zo makkelijk 
open onder die omstandigheden. Een stoeprand moet 
met beleid ‘genomen worden’. Een dienblad in het 
bedrijfsrestaurant wordt door een vriendelijke collega 
meegenomen. We zijn het ons niet elke dag bewust, 
maar wat een zegen als je gewoon kan lopen of 
fietsen.
Feest dus op de dag dat het gips er af mocht! Je kan 
maar beter in de beweging dingen meemaken dan ze 
passief van de kant bezien. Maar dan moet je dus wel 
de goede beweging maken. Anders volgt zo’n lesje in 
nederigheid.

Zo af en toe hoor je mensen zeggen: ‘Aan de 
buitenkant is niet te zien dat het binnen zo 
mooi is’. Daar zit wel wat in, om het aardig te 
zeggen. Neutraal gezien verdient de ‘schil’ van 
de sociëteit zeker aandacht. We zien beurse 
plekken in de pleisterlaag, roestplekken en 
van boven tot onder verveloosheid. Gelukkig 

is de uitwendige staat van onderhoud onder-
werp van gesprek geworden binnen het 
bestuur. 
Om de sociëteit ook van buiten tot een parel-
tje aan de Kazernestraat te maken moet er nog 
het nodige gebeuren. Daar zullen we het snel 
met z’n allen over eens zijn.
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De mantel heeft een bewogen geschiedenis en 
deze gaat terug naar 1815,  de inhuldiging van 
Willem 1. Tot 1948 werd de mantel hersteld, 
aangepast en vernieuwd door de firma Paul 
Arbeiter, een bontwerkerij in Den Haag. In 
1980 was het de vaste couturier van koningin 
Beatrix (Theresia Vreugdenhil) die de mantel 
herstelde. Voor de restauratie gebruikte zij 
bont uit haar eigen klantenkring, onder wie 
de vrouw van een toenmalige C&A-directeur. 
In de familiekring leidde dat tot het grapje dat 
Beatrix was ingehuldigd ‘met bont van C&A’, 
aldus een artikel in de Volkskrant.

De vraag die nu hier en daar gesteld wordt 
is hoe authentiek de koningsmantel van 
Willem Alexander is. Hoewel de Rijks voor-
lichtingdienst geruchten hierover tegen-
spreekt wordt er gefluisterd dat alleen de 
goudgeborduurde leeuwtjes origineel zijn. 
Nico de Groot werkte in 1948 als jonge bont-
werker bij Arbeiter aan de Laan van Meerder-
voort.  Daar kreeg koningin Wilhelmina te 
horen dat de mantel in slechte staat verkeerde. 
Het fluweel was verschoven en het hermelijn 
zou eigenlijk vervangen moeten worden. Dat 
leidde weer tot alternatieven met alle mitsen 
en maren aan het Hof van dien. Moest het 
wel hermelijn worden of zou het minder dure 
bont van konijn ook voldoen? Uiteindelijk 

heeft de mantel bij de koninginnen Juliana en 
Beatrix diverse veranderingen ondergaan. Zo 
ook bij die van koning Willem Alexander.  Al 
zou het alleen maar zijn omdat er sprake is van 
een bredere schouderpartij.  Kortom een hele 
mantelzorg......  

Oog in oog met voorloper van 
Koningsmantel 
Het schilderij van koningin Juliana in de grote zaal krijgt deze maand extra betekenis. Zij droeg de 
hierop zo fraai afgebeelde koningsmantel in 1948 bij het afleggen van de eed. Koningin Beatrix droeg 
die mantel in 1980 en bij de inhuldiging op 30 april zullen we prins Willem Alexander hierin eveneens 
gehuld gaan, zij het dat deze speciaal voor hem wordt gerestaureerd, zeg maar breder gemaakt. 

Willem Middelburg was een van de initiatiefnemers van de 
derde HuygensBridgeToer die eind maart gehouden werd. 
De toer werd georganiseerd door de Rotaryclubs in Voorburg. 
De opbrengst was € 1500,-  en bestemd voor een Survivaldag voor 
kinderen van 12 jaar, die in ongunstige opvoedingsomstandig-
heden verkeren. Op de foto wordt de wisseltrofee, een bridge-
tafel, door Willem aangeboden aan de winnaars.
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Kijk! Dat bedoelen wij nou! Sjoerd van der 
Veen in ‘De Biechtstoel’ is een absoluut feest! 
Al was het alleen maar om bij te praten over 
‘het schoolreisje’ in januari dat hij, onder 
uiterst frisse omstandigheden, georganiseerd 
had naar het Smalspoormuseum en andere 
avontuurlijke zaken in donker Amsterdam. En 
daarnaast, nog belangrijker, blijkt Sjoerd het 
geheugen te hebben van een uiterst volwas-
sen en daarmee driftig uit de kluiten gewassen 
reisnijlpaard. U kent dat wel. Zo’n beestje dat 
op dierenbeurzen zo plezierig uit de hoek kan 
komen en de beker wint. Immers, en daar gaat 
het om, Sjoerd komt uiterst beslagen ten ijs. 

Zo kan hij zich herinneren (!), dat hij, net als 
de meeste van ons overigens, gewoon gebo-
ren is. Alleen, het zal Sjoerd niet zijn (!), was 
er geen plaats voor hem in de kribbe. Het 

Bethelziekenhuis in Delft was vol. Maar Sjoerd, 
technisch als hij toen al was, zag toch moge-
lijkheden in het koek en zopie en werd tijdelijk 
gestald in de weegkamer! Hij zegt het en wij 
denken het, een al vroeg buitenbeentje en dat 
maakt hem zo bijzonder. Waarom schrijven wij 
dit? Omdat daar in het Bethelhospitaal de kiem 
werd gelegd voor een buitengewoon soepel 
verlopen carrière. 

Bouwvakker
Een carrière die hij begon (weliswaar in zijn 
studententijd) als bouwvakker aan de nieuw-
bouw van het Bethel. Immers, voor hem was 
het toen indertijd te klein, dus dan gaan wij een 
maatje groter. U begrijpt dat Sjoerd dankzij deze 
belangrijke stap in zijn carrière van vele mark-
ten thuis is. Op jonge leeftijd verhuisde onze 
vriend naar de toch alleszins ter goeder naam en 

In de biechtstoel met Sjoerd van der Veen
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Waar kennen ze hem op de aardkloot niet?
‘Het is een buitenbeentje en dat maakt 
hem zo bijzonder’
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universitair geschoold als hij was, zijn diensttijd 
te vervullen bij de Marine. Een luizenbaan als 
Hoofd Laboratorium in den Helder. En in Den 
Helder verzamelde zich een groep oud-Delfte-
naren, die zich verenigde waarbij het zeezeilen 
centraal stond. En zoals het hoort, de heren 
deden aan vele regatta’s mee. Hoewel er veel 
gelachen werd hebben wij de mannen nooit 
op Studio Sport gezien. Nee prijswinnaars van 
de Joman Cup Breskens, Aanbreng, Hoek van 
Holland Harwich, 24-uurs IJsselmeer en de 600 
mijl lange Fastnet Race, nimmer hebben wij de 
uitslagen kunnen lezen in de krant. Maar de 
mannen waren ‘van de straat’! Sjoerd was even 
werkloos(toch maar niet de Bouwvak in?) maar 
werd toch met trompetgeschal binnengehaald 
bij Lummus. 

Frisse neus
Sjoerd ging wonen in Zoetermeer en kwam tot 
zijn eigen grote verbazing voor het eerst terecht 
in New York. Maar ook voor Sjoerd werd het net 
als zijn vrienden huisje, boompje, beestje. Na 
het overlijden van zijn vader ontmoette Sjoerd 
zijn Wil. Overigens diezelfde Wil, die zich daar-
voor eerst te barsten gereden had in Warmond 
en dezelfde dag toch nog onze vriend aan zijn 
jasje trok. Maar opgelapt en wel stapte het paar 
in 1977 in de huwelijksboot, kocht een huis op 
Scheveningen ( ja, maar dat is toch net geen 
Voorburg?) en, lekker voor de hypotheek, woont 
daar nog steeds. 

Ook bij Lummus waren er de commerciële 
golfbewegingen. Sterker, wereldwijd werden 
rond 1985 de 7000 werknemers teruggebracht 
naar 1000 man, waarvan 500 in Nederland. 
En u begrijpt het, Sjoerd werd een van die 
Nederlandse diehards, die voor Lummus 
International mochten blijven werken. Een 
frisse neus halen in Limburg bij de controle 
en overdracht van delen van de NAphta Kraker 
IV, een ethyleen ‘kraker’, u weet wel. Natuurlijk! 
Nou ligt Zuid-Limburg om de hoek. Dus span-
nender werd het toen de Van der Veentjes inclu-
sief een raszuivere nazaat uitwaaierden naar 
Sao Paulo Brazilië. Speciaal voor de engineering 
van een polyethyleen fabriek ging Sjoerd daar 
‘vreemd’. 

faam bekend staand nette buurt, de Vogelwijk. 
Vliegenvangerlaan, bosjes van Pex (Jazeker!), het 
werden prachtige pleisterplaatsen. 

Immers, Sjoerd was de grote gangmaker van 
het toen al technisch verantwoord in elkaar 
zetten van onder- en bovengrondse hutten. 
Inmiddels lonkte het Tweede VCL en daar 
maakte en bewees Sjoerd dat hij de HBS met 
goed gevolg af kon ronden. Met de feestneus op 
en het feestelijk hoofd nog in de wolken stapte 
hij in vaders voetsporen en verhuisde naar de 
TH in Delft. En waarom makkelijk doen als 
het moeilijk kan, Sjoerd koos voor de studie-
richting Scheikundige Technologie. Hij rook 
aan het ‘vrije’ leven en werd niet alleen een 
goed student maar daarnaast ook sociaal uiterst 
actief. Werd thesaurier van de sociëteit, promo-
veerde in zijn derde jaar naar secretaris en trad 
toe in zijn vijfde jaar tot het Bestuur van het 
Technisch Gezelschap van de Studierichting 
om daar commissaris Onderwijs te zijn. 

Avonturen
En of het nou aan Sjoerd lag of toch andere 
oorzaken, het werd een hectische tijd. 
Studenten-opstand in Parijs, bezetting van 
het Maagdenhuis (hoewel Sjoerd ‘nergens’ 
van wist…), democratisering werd en was het 
bestuursonderwerp. Maar Sjoerd zou Delft 
niet zijn en Delft niet Sjoerd, het werd uit-
eindelijk op zijn Delfts opgelost. Ondanks 
al dat bestuurlijke gejojo, studeerde hij af bij 
Chemische Werktuigen, een afdeling van werk-
tuigbouw. Eenmaal afgestudeerd was Sjoerd’s 
eerste actie zijn zakcentjes te investeren in met-
een een zeilboot. Immers, wie het breed heeft, 
laat het breed hangen. Ook al is er van een 
werkkring nog geen sprake. Ik sta hier even bij 
stil omdat toen reeds een stevige basis gelegd 
werd voor zijn avonturen op onze Sociëteit ‘De 
Vereeniging’. 

Trompetgeschal
De Vereeniging, met dank aan wijlen Ben 
Gronheid’s dochter (maar dat is weer een ander 
spannend verhaal!), werd een bakermat voor 
technische hoogstandjes. Bij Sjoerd gleed het 
mes door de boter. Overigens niet zonder, 
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Zandbak
Wie mocht denken, dat Sjoerd geen tijd had 
is een eufemisme. Want er was tijd en plaats 
voor zoon numero 2. De familie kwam terug en 
Sjoerd beet zijn tanden stuk op Akzo Arnhem. 
En hoewel de engineering van twee fabrie-
ken in Den Haag werd voorbereid voor de 
Twaronproductie, wat later heeft deelcontrole 
en overdracht plaats gevonden in Delfzijl. En 
hoewel er links en rechts veel ontslagen vielen, 
bleef Sjoerd kunstjes vertonen in de technische 
rollercoaster. Ik noem een fabriek in de Botlek, 
ik noem een John Brown in Zoetermeer. 
Global Leiden wordt genoemd. Hier werd in 
datzelfde Leiden een olieproductie-platform-
ontwerp gerealiseerd voor het plaatsen in het 
Deense deel van de Noordzee. Bloomfield (New 
Yersey) VS was de opstap naar het op gang krij-
gen van een fabriek in Al Jubail Saoedi-Arabië. 
Jazeker, de zandbak kwam in zicht. Weliswaar 
zonder emmertje en schepjes schoof Sjoerd 
de woestijn in. Hoewel? Ondertussen ook nog 
even een klusje geklaard in Oezbekistan. 

Waar kennen zij Sjoerd op de aardkloot niet? 
U wordt er vermoeid van? Begrijpelijk! Troost 
u! In Saoedi-Arabië legde Sjoerd zijn laatste 

kunstje en nam afscheid van Lummus. Het 
klinkt allemaal zakelijk. Maar globetrotter als 
Sjoerd was, ziet hij nu zijn sociale ‘plichten’ in 
Scheveningen. Hij was al actief betrokken bij de 
school van zijn jongens, penningmeester van de 
Scouting. En direct daarna ‘havenmeester’ van 
de Kust Zeil Vereniging Scheveningen. Maar 
nu ook begon het ‘wonen’ een rol te spelen en 
dan met name het sociaal contact onderling. 
Niet verwonderlijk als je reukorgaan te wensen 
overlaat en ruiken je in de steek laat en als dan 
blijkt dat er al drie maanden een dode buurman 
in de aanpalende GHC flat heeft gelegen. 

Speer
Nadat hij afscheid genomen had van Lummus, 
heeft Sjoerd tijd voor een ‘rijk’ leven. Zeker 
nu hij ook als gids actief is bij het Gilde. 
Inderdaad! Sjoerd heeft veel te vertellen. En dat 
blijkt ook alweer op onze Sociëteit. Anonymus, 
Vernuftelingen, je noemt het en Sjoerd gaat als 
een speer. En voor de liefhebber, het gaat Sjoerd 
en Wil goed. Of wij nog een klusje voor hem 
hebben? Wellicht iets met ethyleen om eens 
een dwarsstraat te noemen. Lang verhaal, maar 
er was nu eenmaal veel te vertellen. Tot bij de 
vernuftelingen…!
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Herman Scholten

Menno Alkema

“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
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Golfen tussen de 
kangoeroes! 

Jawel dat kan in de buurt van het 
Australische Perth. De dieren zijn al gewend 
aan snelle ballen op de fair way. Zij volgen 
de golfers aandachtig en lijken – voordat zij 
verder gaan - even te wachten op de actie. 
Bovendien zijn de kangoeroes tot op kleine 
afstand te banaderen voordat zij weghop-
pen. Voor Alfred was het in elk geval een 
grappige ervaring tijdens zijn verblijf daar. 
Australiërs kijken er niet meer van op. Het 
was hier overigens wel heel vroeg. 06.00 uur 
maar wel 23 graden tijdens de heetste zomer 
ooit gemeten in Perth.  

Voorjaarsconcert 
op 19 april
Het voorjaarsconcert in onze prachtige 
sociëteit zal op 19 april a.s. worden gegeven. 
Voor u treden op Nico de Rooij piano en 
Paulus van Kruijssen viool.  Zij spelen licht 
klassieke en virtuoze werken van Ravel, 
Rachmaninoff en Wieniawski, maar ook 
Roemeense en Hongaarse dansen van 
o.a. Sarasate. Daarnaast wordt muziek ten 
gehore gebracht van de inmiddels bero-
emde Argentijnse componist Piazolla en 
tevens kunt u genieten van de populaire 
Rhapsodie in blue van Gershwin.
 
Wij denken dat het een mooie en 
gevarieerde avond wordt waarbij Nico de 
Rooij toelichting en uitleg zal geven over de 
te spelen stukken. Deze avond wordt een 
all-in avond dus inclusief de kosten voor 
drankjes en hapjes. Soosleden en partner 
betalen € 10,95 en niet soosleden € 16,95
Alle dranken die normaal in de sociëteit 
voorradig zijn, zullen geschonken worden, 
ook de diverse variaties in wijn.
 
Indien u wenst deel te nemen gaarne 
vóór 5 april een e-mail sturen aan Johan 
van Kampen met opgave van het aan-
tal personen. Het verschuldigde bedrag 
kunt u storten op  ING rekening 4996221 
t.n.v. R.C.A.M. Kuulkers penningmeester 
Anonymus. Uw betaling ontvangen wij 
gaarne vóór 12 april .
 
Kleding advies: Stemmig Casual. 

Anonymus begroet u graag op deze speciale avond.

En we 
noemen 

hem 
In de vorige editie van Het Forum was Maxime 
Hendrickx nog aan het oefenen met de kinder-
wagen. Nu gebeurt het echt met aan boord zijn 
zoon die op 12 februari het levenslicht zag. De 
kleine Hendrickx heet Maxime Peter Willem 
Adriaan en familie, vrienden en kennissen 
konden zien dat het een heel vriendelijk baasje 
is. Moeder Ingrid is natuurlijk verguld. Maxime 
senior heeft beloofd dit ook in de sociëteit met 
beschuit en muisjes te zullen vieren. Maar eerst 
even die slapeloze nachten zien door te komen. 
Hoe dan ook, van harte gefeliciteerd. En wat 
die namen betreft, de soosleden Peter Robijns, 
Willem Klomp en Adriaan van Egmond juichen.



Ons eerste sociëteitsadres: 
Kazernestraat 198
Die De Visscher was een weinig aimabel 
mens, niet gemakkelijk in de omgang, een 
harde zakenman. Hij was bovendien een echte 
duitendief en viel dood op een cent. Al gauw 
nadat hij zijn pand had gekocht, opende hij er 
een koffiehuis annex feestgelegenheid in, in de 
hoop op flinke inkomsten uit die nering. Maar 
dat viel een beetje tegen. Ontevreden over de 
gang van zaken tot dan toe bedacht hij méér 
te kunnen verdienen door enkele ruimten 
en een grote zaal (Terpsychore genaamd) op 
de benedenverdieping van zijn huis, èn de 
daarbij behorende tuin (kolossaal van omvang) 
te verhuren aan een op te richten sociëteit. 
En zo geschiedde. Op 1 mei 1851 (eigenlijk nog 
tijdens een avondvergadering op 30 april, maar 
waarschijnlijk al na middernacht) werd Sociëteit 
De Vereeniging opgericht en zij vestigde zich in De 
Visschers pand. 
Wie waren de eerste bestuursleden (toentertijd 
nog commissarissen geheten)? Hun portretten 
vindt u in de sociëteitsbar: in die wonderlijk 
gevormde, echt authentieke portret ‘galerij’. 
Een relikwie om trots en zuinig op te zijn. 
Zeven van hen zijn van het allereerste uur: 
J.W.C. Diepenheim, referendaris (voorzit-

ter), W.J. van Zeggelen, mede-eigenaar van een 
boekdrukkerij en dichter/literator (secretaris), 
J. Ragut, rentenier (penningmeester) en de 
heren H. Hendrikse, H.J. Soury, J.A. Stricker en 
J.C.Vigelius (commissarissen). De overigen zijn 
hun directe opvolgers. 
Om zeker te zijn van voldoende inkomsten eiste 
De Visscher van het prille sociëteitsbestuur, dat 
hij zelf de kastelein van de sociëteit zou worden. 
Bovendien eiste hij dat hij naast de huursom 
en de opbrengst uit de drankenverkoop ook 
nog een toeslag zou krijgen per sociëteitslid. En 
verder stelde hij nog als voorwaarde voor jaar-
lijkse verlenging van het huurcontract dat er op 31 
december 1851 minimaal 200 soosleden zouden 
moeten zijn. Met als consequentie dat anders 
het huurcontract op 30 april 1852 niet verlengd 
zou worden, en de sociëteit dus uit het pand 
zou moeten vertrekken.
Helaas. Ondanks een voorspoedige start van het 
sociëteitsleven en ondanks intensieve wervings-
activiteiten werd dat aantal van 200 leden per 31 
december net niet gehaald. Omdat De Visscher 
niet te vermurwen was om van zijn eis af te 
zien, besefte het soosbestuur eind december 
maar al te goed dat het onverwijld moest gaan 
uitzien naar een nieuw onderkomen per 1 mei 
1852. En inderdaad. Op 30 april 1852, precies een 
jaar na de oprichtingsvergadering, beleefde de sociëteit 

In een eerder artikel (over de geschiedenis van de Haagse koffiehuizen: Forum, jaargang 47, 2012. 
afl. 5) heb ik beschreven hoe onze soos op 1 mei 1851 werd opgericht, en dat haar eerste vestigings-
plaats een groot koffiehuis was in het pand Kazernestraat 198. Dat pand bestaat nu niet meer; het 
werd later in de 19e eeuw afgebroken ten behoeve van de aanleg van de Nieuwe Schoolstraat. Het 
was het eigendom van ene Joseph de Visscher. Die had het in 1850 gekocht uit de nalatenschap van 
Koning Willem II, overleden in 1849, wiens paleis-, huis- en rijtuigschilder hij was geweest. Daarvóór 
woonde hij overigens al jaren op dat adres, maar toen nog als huurder. 

De eerste bestuurderen en hun directe opvolgers

De hectische beginjaren van onze Sociëteit De Vereeniging (1)             Door Karel Korswagen
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de pijnlijke aftocht. Waar naartoe? Lees verder.

Ons derde sociëteitsadres: 
Kazernestraat 32 (38b)
Uit eerdere publicaties kan bijna ieder sooslid 
van nu wel weten, dat zo’n vijf maanden later 
--dus nog in dat zelfde jaar-- onze sociëteit 
totaal onverwachts de mogelijkheid krijgt om 
een pand te bemachtigen, óók uit de nalaten-
schap van Koning Willem II, en óók in de 
Kazernestraat: de Buitenplaats Welgelegen. Op 
nummer 32. De mogelijkheid wordt werkelijk-
heid. Dat gebeurt, om precies te zijn, op 20 sep-
tember 1852. Het is een groot, vrijstaand huis met 
een forse lap grond als tuin. Natuurlijk moet er 
het nodige aan het gebouw worden opgeknapt, 
en het moet ook worden ingericht als socië-
teitsruimte, maar twee maanden later is het zo 
ver: op zondag 21 november 1852 vindt de plechtige 
intocht plaats. Na nog heel wat extra werkzaam-
heden wordt op Oudjaar, 31 december 1852, in het 
nieuwe onderkomen het jaar feestelijk afgesloten.
Onze sociëteit vertoeft er nog steeds. Wel is 
het gebouw omgenummerd van 32 naar 38b, 
en meermalen uitgebreid, gerenoveerd en nog 
onlangs grondig en schitterend gerestaureerd. 
Jammer genoeg is in de loop der jaren van de 
enorme tuin alleen de huidige ‘binnenplaats’ 
overgebleven. 

En ons tweede sociëteitsadres: …..?
In die tussenperiode, die periode 1 mei – 21 novem-
ber 1852! Waar verblijft onze sociëteit dan? En 
wat gebeurt er in die periode? Dat weet bijna 
niemand. Dus daar gaat het in deze bijdrage 
over. Eigenlijk is het hele jaar 1852 een hectische 
tijd geweest. Wat ik hiervóór in een paar zinnen 

heb geschetst, geeft absoluut geen volledig beeld 
van de vele taken en werkzaamheden, zorgen en 
verantwoordelijkheden op de schouders van de 
eerste bestuursleden van onze soos. 
Het was voor hen een zware tijd. Ten eerste 
omdat op voorhand natuurlijk absoluut nie-
mand kon bevroeden dat die vestiging op een 
nieuw adres (dus per 1 mei) eventueel van rela-
tief korte duur zou kunnen zijn. En dat er dus 
met een provisorische oplossing kon worden 
volstaan. Integendeel: de commissarissen wilden 
en moesten wel rekening houden met een 
verblijf van vele jaren in een nieuw te verwerven 
onderkomen ergens in Den Haag. Een grote 
verantwoordelijkheid. 
Een zware tijd óók, ten tweede, omdat alle 
bestuurszaken en beslissingen besproken, 
georganiseerd en gerealiseerd moesten worden 
in zeer beperkte vrije tijd. Alle bestuursleden (op 
één na) hadden méér te doen: ze hadden drukke, 
veeleisende banen. met steeds volop zakelijke 
verantwoordelijkheden. Wel te bedenken: toen 
waren er nog geen werkweken van slechts vijf 
dagen, en geen werktijden van dagelijks slechts 
van negen tot vijf, en nog geen rechten op 
vakanties van minstens enkele weken per jaar. 
En er waren ook nog niet de tijdbesparende 
communicatiemiddelen die wij tegenwoordig 
als de gewoonste zaak van de wereld beschou-
wen in elke vorm van bestuur. Zelfs nog geen 
telefoon of typemachine! Maar de Heren hadden 
wèl allemaal een gezin en ruime familiekring, en 
dáár moest toch ook nog wel enige aandacht aan 
worden besteed.

Heroïsch werk       
Achteraf bezien heeft het eerste sociëteits-
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bestuur heroïsch werk verricht. Onder vaak 
hectische omstandigheden. Want wat gebeurde 
er allemaal in die tussenperiode, in dat ruim 
half jaar tussen 1 mei en 21 november 1852 ? Of 
eigenlijk veel ruimer: wat moest er allemaal 
gebeuren tussen 1 januari 1852 (toen het besef 
van het gedwongen vertrek per 30 april uit De 
Visschers pand een benauwende realiteit werd) 
en Oudjaar 1852 (toen feestelijk de triomf van 
‘het is achter de rug, we zijn weer terug’ kon 
worden gevierd)? 
De eerste zorg van het bestuur na die fatale 
datum van 1 januari 1852 was natuurlijk: waar 
moet de sociëteit blijven, waar vindt ze na 30 april 
onderdak? Een flink aantal leegstaande huur-
panden werd bezocht en gekeurd. Maar geen 
ervan voldeed aan de wensen of zelfs maar 
minimum eisen. Ze waren te groot of te klein, 
te duur of te onvrij, in een te volkse of te def-
tige buurt, of er was wel een ander struikelblok 
waarop de bezichtigingen of onderhandelin-
gen stuk liepen. Al dat tijdrovende werk was 
frustrerend en tevergeefs. 
Tot op het laatste moment voorzitter 
Diepenheim door een gelukkig toeval in 
contact kwam met een zekere C. Bekker, 
die juist zijn functie als kastelein van een 
Delftse sociëteit had beëindigd en die wel 
oren had naar een kasteleinschap bij Sociëteit 
De Vereeniging. Bovendien wist Bekker 
een geschikt ‘lokaal’ (= een pand, een aantal 
ruimten) bij Logement De Nederlanden aan de 
toenmalige Bogt van Guinee. Daar zou de 
sociëteit per 1 mei voor een redelijke huurprijs 
terecht kunnen. Diepenheim kon wel jubelen: 
een onderkomen voor de sociëteit èn een kas-
telein in één klap, wat een opluchting! Op het 

???????????????????????????????????????????????????

nippertje! Ook zijn mede-commissarissen waren 
opgetogen, en de deal werd gesloten. 
Een nadeel was wèl dat die Bogt van Guinee 
buiten het centrum lag. Aan het eind van de 
Wagenstraat. Maar het bestuur vond dat dàt 
bij zo veel ‘geluk’ dan maar op de huur toe 
moest worden genomen. Dat was niet voor alle 
leden vanzelfsprekend. Velen hadden geen zin 
in steeds een lange wandeling door de volkse 
Wagenstraat. Bij tientallen haakten ze af, som-
migen onder het uiten van onverdiende verwij-
ten. Tot bittere teleurstelling van het bestuur. 
Maar de meeste leden volgden toch solidair en 
dankbaar hun commissarissen. 
Andere grote en kleine zorgen en tijdrovende zaken 
waren o.a.: de toenemende onaangenaamheden 
en zelfs verkapte tegenwerking van de stugge 
De Visscher, naarmate de vertrekdatum van de 
sociëteit naderde; verdere afspraken over rech-
ten en plichten en het contract met de nieuwe 
kastelein; onderhandelingen en contracten met 
de verhuurder van het ‘lokaal’ aan de Bogt van 
Guinee inzake huursom, gebruik en prijs van 
gas, water en verwarming (kolenkachels); de 
inrichting van het ‘lokaal’, met nog aan te schaf-
fen meubilair en serviesgoed en spelmateriaal. 
Te veel om op te noemen. En alles onder soms 
grote tijdsdruk. Hectiek!
Eind april 1852 vond de verhuizing van de 
Kazernestraat naar ‘het lokaal’ aan de Bogt van 
Guinee plaats. Meer in de volgende aflevering.

        Op 30 april 1852 beleefde de sociëteit een pijnlijke aftocht

De Bogt van Guinee, gezien richting centrum (in de 
verte vaag de Haagse Toren). Rechts Logement de 
Nederlanden, met de paardentram voor de deur

Logement De Nederlanden (sinds 1874 Hôtel Des 
Pays-Bas), later afgebroken
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Hartslag daalt bij lekker eten en veel kauwen 
verlaagt de eetlust

Blijkens de enquête onder leden van de sociëteit 
over de kwaliteit van ons woensdagdiner, wordt er 
verschillend gedacht over wat ons voorgeschoteld 
wordt. Een vraag die niet gesteld is, maar volgens 
onderzoek van de Universiteiten Wageningen 
en Radboud wel relevant is, is welke emoties er 
spelen als u aan tafel gaat. 

Er is een manier ontwikkeld om iemand emo-
ties te meten bij het zien, ruiken en proeven van 

voedsel. Onderzoekers meten dan de hartslag, vingertemperatuur en weerstand van de huid. 
Bij een geluksgevoel daalt de hartslag en stijgt de vingertemperatuur. En bij angst en boosheid 
nemen de hartslag toe alsmede de elektrische weerstand van de huid.  

En nu we het toch over eten hebben, weet dan dat kauwen de eetlust beïnvloedt. Proefpersonen 
die vloeibare voeding regenworm een vol maaggevoel, hadden na een minuut cake kauwen 
zonder doorslikken, tien procent minder eetlust. Na acht minuten kauwen verdween de eetlust 
met twintig procent. Conclusie: mondprikkels hebben invloed op het hongergevoel.
Wereldwijd gezien gaan dagelijks 7 miljard monden open om iets naar binnen te krijgen. 

Wat is een vriend, of nog liever, wat is een 
soosvriend? Daarover valt te discussiëren, 
maar ook filosoferen. Even een uitleg over 
het begrip (soos)vriend, dat de essentie van de 
scheiding van lichaam en geest raakt.  Is hij 
een fysieke verschijning of is de persoon het 
bewustzijn, de intelligentie, de liefde / goed-
heid. Je bent geen vriend met een lichaam 
zonder persoonlijkheid, dus de tweede keuze is 
juist. Je bent vriend met de innerlijke persoon. 
De eigenschappen van de innerlijke persoon 
(het intellect, de ziel) worden beheerst door de 
wetten van geest en van de psyche. Deze zijn 
onzichtbaar, niet hoorbaar etc. 

Eind februari heeft Meyer Stad met twaalf 

belangstellenden ‘gefilosofeerd’ over de geest, 
de ziel in het licht van de gedachte gang van 
H.P. Blavatsky. Zij was duidelijk geïnspi-
reerd door de oostelijke stromingen zoals 
het Boeddhisme. Zij had de ‘geheime leer’ 
op schrift gesteld, die kort samengevat het 
volgende omhelst: Ieder van ons is een soort 
heelal in het klein en binnen ons bevinden 
zich gebieden van wijsheid, waarvan wij ons 
maar vagelijk bewust van zijn en wij maar ten 
dele begrijpen.

De theorie is, dat er een bron is, waaruit alle 
geest voortvloeit, dat er periodiciteit is (een 
cyclus) – reincarnatie! en dat alle zielen een zijn 
met een universele ‘overziel’.

Meijer Stad filosofeert
Zonder ziel geen vriendschap
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‘Ik heb Jeroom leren kennen bij binnenkomst 
in onze sociëteit in 1992. Een man met wie je 
kon lachen, maar af en toe ging het ook wel 
eens fout. Als echte Belg was hij natuurlijk gek 
op biljarten en sloot zich onmiddellijk aan bij 
de biljartafdeling Touché, zoals ook zijn vriend 
Jaap Kattemölle dit had gedaan. Hij riep altijd: 
‘Ik ben geen Belg, maar een Vlaming!’ 

Jeroom was een gedreven man en moest 
altijd winnen, tegen verliezen kon hij niet. 
Als winnen niet lukte, zei hij iedere keer weer: 
‘Ik schei er mee uit en ga naar huis!’ Ik kan mij 
echter niet herinneren, dat dit ooit is gebeurd, 
want na het nuttigen van een ‘portje’ was 
Jeroom weer de oude. Al gauw werd hij inge-
deeld in het biljartteam, dat overal in den lande 
ten strijde ging. Nog heel goed kan ik mij her-
inneren, dat wij ergens een wedstrijd speelden, 
waar wij het slecht deden. Tijdens de lunch was 
er een ogenblik stilte voor het gebed. Jeroom 
begon toen hardop te bidden: ‘Lieve Heer, help 
ons vanmiddag deze wedstrijd te winnen!’
Grote hilariteit natuurlijk en we hebben deze 
bewuste wedstrijd zelfs gewonnen! Ook bij 
het dankgebed aan het einde van de lunch zei 
Jeroom altijd hardop: ‘In nomine Patris, et Filii, 
et Spritus Sancti, Amen’.

In de andere Sociëteiten wordt hier nog 
dikwijls over gesproken en mist men deze rite 
erg als wij er op bezoek zijn. Op één van de 
slotdagen van de landelijke competitie speel-
den wij een toernooi in Haarlem en  Jeroom 
was zijn keu kwijt. Hij liep wanhopig door de 
soos en riep: ‘Woar is m’n waopen, woar is m’n 

woapen’. Onsterfelijk heeft hij zich hiermee 
gemaakt. Er zijn nog vele anekdotes te vertel-
len over Jeroom, want hij had een goed gevoel 
voor humor. Op onze reizen per trein naar de 
verschillende sociëteiten heeft Jeroom ons veel 
verteld over wat hij in zijn leven allemaal voor 
leuke dingen had meegemaakt en wij lagen 
vaak in een deuk! 

‘Ik ben geen Belg, maar 
een Vlaming’

Op Jeroom kon je altijd rekenen, als hij zei dat 
hij zou komen of iets zou doen, dan gebeurde 
dit ook zeker. Hij was een grote vriend van Piet 
Mesters en zij kwamen altijd samen naar de 
soos. Jeroom heeft het heel erg gevonden, dat 
Piet een aantal jaren geleden de soos de rug 
heeft toegekeerd.

Vorig jaar kreeg Jeroom te horen, dat hij onge-
neeslijk ziek was en heeft toen het landelijk bil-
jart vaarwel gezegd. Als hij de laatste tijd in de 
soos was en iemand kwam binnen, die niet op 
de hoogte was, riep hij: ‘Ik heb prostaatkanker 
met uitzaaiingen, maar ik ben er nog steeds!’. 
De laatste paar weken werd hij door zijn Lia 
gebracht en gehaald en wilde hij altijd de wed-
strijden arbitreren. Deelnemen aan het diner 
was echter ook niet meer mogelijk. Helaas, een 
zeer markante man is ons ontvallen, moge hij 
rusten in vrede!’

Marius Roeterdink

                                                               IN  MEMORIAM

                                       Jeroom Declerck
                                                                         * 1 juni 1934         † 7 maart 2013

‘Lieve Heer, help ons deze wedstrijd te winnen’
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Het is nog niet eens zo lang geleden dat we 
met z'n allen besloten van twee naar één 
algemene vergadering te gaan. Want laten we 
eerlijk zijn, zo'n avond gaat toch allemaal ten 
koste van het algemeen vermaeck, zoals bij-
voorbeeld een biljartje spelen, sigaartje roken, 
drankje drinken en dat dan twee keer per 
jaar.... Ook één avond vind ik al een hele zit. 
Verder wil ik dit geen verslag noemen. Ik wil 
met de herinnering in mijn hoofd een beetje 
voor mezelf uit praten. Hoe ik deze vergade-
ring heb ervaren. Wat mij is bijgebleven en 
wat ik heb gemist?

In zijn welkomstwoord probeerde de voor-
zitter nog even het belang van de algemene 
vergadering te benadrukken, maar kreeg daar-
mee niemand op de stoelen. Het feit dat bijna 
50% van de leden aanwezig was, zegt echter 
alles over onze belangstelling. Kom er maar 
eens om, bij welke vereniging dan ook. Ik zat 
in het bestuur van een grote sportvereniging 
en dan was je al blij als er 60 leden waren (van 
de 1000). Jammer dat we niet meer over per-
sonen mogen stemmen, want vroeger kregen 
we dan voortdurend de handjes op elkaar. 
Het applauskwartiertje. Vroeger was dus alles 
beter.... of niet? Onzin, moderne tijden vragen 
een moderne aanpak en daarvoor hebben 
we met deze voorzitter een goeie, uiteraard 
onder een strak en streng regime. De voorzit-
ter had ook nog iets over 'baas in eigen huis', 
maar ik heb het gevoel dat de biljarters daar 

heel anders over denken. Maar als ze dan niet 
hardop protesteren, heeft de voorzitter gelijk.

Verder niets bijzonders. Ik herinner me alleen 
een Gerard die nog meer centjes wilde voor 
het gebouw (krijgt-ie niet als ik het goed 
begrepen heb), en Tom die de teruglopende 
omzet van Heineken in eigen land een halt 
wil toeroepen en Rob Jansen die de tombola 
van de Diësviering weer aanzwengelde. Begint 
iedereen over schoolvakanties, terwijl het voor 
de meesten 50 jaar geleden is dat ze kinderen 
op school hadden.  O ja, Rob van Hulst steg-
gelde nog wat over de inkomsten van Boenk, 
maar moest zijn mond houden omdat-ie niet 
in de commissie wilde zitten die dit allemaal 
ging bekijken. En toen kregen we al die wisse-
lingen van commissie- en bestuursleden. De 
vertrekkende oudjes werden bedankt (vroeger 
kregen ze nog wel eens een flesje wijn, of mis-
schien is me dat ontgaan) en de nieuwe wer-
den verwelkomd. Bij sommigen werd nog wel 
wat voorzichtig geprotesteerd omdat ze nog 
zo 'jong' zijn, in anciënniteit wel te verstaan, 
maar terecht stelde de voorzitter dat kwaliteit 
belangrijker is. Opvallend is de snelle carrière 
van Ernst van Hille. Amper lid zat hij al in de 
ballotagecommissie en is nu al voorzitter van 
dat illustere gezelschap. Wat moet dat alle-
maal in de toekomst nog worden. Kunnen we 
nog een hoop plezier aan beleven.

De man van de avond werd toch wel de door 

Met een knipoog naar de jaarvergadering

'Vroeger vlogen de 
 spetters er van af'

De jaarvergadering. Bestuurders achter de tafel, voldoende leden in de zaal. De agenda wordt 
vlot afgewerkt. Af en toe is er interactie. Hier en daar wil iemand een puntje op i gezet hebben. 
Of, bij een volgend onderwerp, 'is dat wel terecht?'. Dan, aldus besloten en gefeliciteerd. 
Hoe kijk je tien dagen later tegen de vergadering aan? Andries Andrea blikt hier met een knipoog 
op terug, onder het motto 'maak van je hart geen moordkuil'. Hij praat in een beschouwing een 
beetje voor zichzelf uit. Vroeger vlogen de spetters er vanaf.
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ziekte helaas afwezige Karel Korswagen, ons 
nieuwe Lid van Verdienste. Feico stribbelde 
nog wel wat tegen, want we zouden dat toch 
niet meer doen? 'Ik ken er nog wel een paar 
die op die titel recht hebben' (ik ook). De 
voorzitter repliceerde dat de statuten dat recht 
geven en ieder bestuur heeft daartoe zo zijn 
eigen insteek. Karel, van harte. 

De vergadering werd besloten met een dood-
saaie rondvraag, waarvan een aantal onder-
werpen hierboven al is benoemd. Voor de rest 
gebeurde er niets. Vroeger vlogen de spetters 
er van af. Niets over de al maar groeiende, ook 
in de sociëteit aanwezige tabakslobby, niets 
over de crisis in het ledental, niets over het 
feit dat het bestuur éénmaal per maand een 
lezing laat prefereren boven het al 150 jaar 
bestaande kurken en niets over de enquête. 
Kennelijk gaat dat allemaal later gebeuren of 
vinden we het allemaal wel best. 
De voorzitter dankte ons voor de aandacht 
en wenste ons nog een prettig vervolg van 
de avond toe met een wijntje of biertje (van 
meneer Brand) aan de bar.

AA (naam bij de redactie bekend)

Vier leden in de 
ziekenboeg
Sjaak Hooijmans staat op de wachtlijst voor een 
operatie om een drain in zijn hoofd te plaatsen 
om het vocht uit zijn hersenen te verwijderen. 
Men hoopt hierdoor dat Sjaak beter kan praten 
en ook beter zal kunnen slapen. Deze operatie 
zal waarschijnlijk binnen enkele weken gedaan 
worden. Wij zullen voor hem duimen!

André Nap voelt zich vrij goed als hij nieuw 
bloed gekregen heeft, maar na een aantal dagen 
wordt het dan weer wat minder. André houdt de 
moed er in en hoopt binnenkort toch nog een 
keer naar de soos te kunnen komen, want die 
mist hij wel.

Paul Vos denkt, dat zijn probleem van iedere 
keer duizelig worden uit zijn nek komt, omdat 
daar iets knel zit, maar de doktoren willen daar 
niet aan. Hij krijgt allerlei onderzoeken, maar 
geen resultaten. Paul blijft gewoon optimistisch 
en hoopt uiteindelijk toch van het probleem af 
te zijn.

Simon van Duffelen worstelt nog steeds met zijn 
buikwond, die is ontstaan, doordat hij tijdens 
zijn operatie van de operatietafel is gevallen 
door toedoen van een verpleegster, die niet 
geheel op de hoogte was van het probleem met 
Simon. Iedere keer moet Simon weer naar een 
andere ......loog, het liegt er niet om! Simon wil 
graag weer naar de soos komen, maar ook de 
weersomstandigheden waren niet erg uitnodi-
gend! Ook heeft Simon veel last van zijn nieuwe 
knie. Simon, het warme weer komt er aan uit 
Afrika! Tot gauw in de soos!

Voor wat betreft (oudere) leden, die we een lange 
tijd niet gezien hebben op de soos zijn de rede-
nen het erbarmelijke winterweer met gevaar van 
vallen (en misschien opstaan), verkoudheid etc. 
Nog een maandje en de eetzaal op woensdag-
avond is hopelijk weer vol!

Marius Roeterdink
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De wedstrijden zijn gestreden en de winnaars 
bekend. In 2 disciplines is er gespeeld: Libre 
en Bandstoten. Op maandag 25 februari was 
het dan zover; eerst een toernooi ‘Spreij-tje’ 
(een biljartspelletje uitgevonden door ons 
vroegere lid Leendert Spreij), daarna het diner 
met de prijsuitreiking van de bekers.

TOERNOOI:
1e prijs: Paul Vos, 2e prijs: Stef Koot, 
3e prijs: Ernst van Hille

LIBRE:
1e prijs: Godfried Quaedvlieg, 2e prijs: Ernst 
van Hille, 3e prijs: Jan Kersten
Minste beurten: Jos Runderkamp, 
Hoogste serie: Hans Eijzenbach

BANDSTOTEN:
1e prijs: Andries Andrea, 2e prijs: Adriaan van 
Egmond, 3e prijs: Stef Koot
Minste beurten: Jeroom Declerck, 
Hoogste serie: Paul Vos

Resultaten CNS-teams 
tussen degradatie en kampioenschap

Gelukkig heb ik de prijs die Jeroom heeft 
gewonnen nog aan hem kunnen uitreiken 
in het ziekenhuis en hem ook verteld, dat de 
nieuwe wisselbeker voor het 3-Banden spel de 
naam ‘Jeroom Declerck’ wisselbeker draagt. 
Jeroom was tot tranen toe geroerd!

Wat de resultaten betreft van de CNS-teams: 
deze zijn nogal wisselend. Was ons 6 – team 
Nederlands kampioen in 2012, nu vechten wij 
tegen degradatie! Het 3 – A team onder leiding 
van Hans Eijzenbach heeft goede kansen om 
kampioen te worden. Nog 2 wedstrijden tegen 
Culemborg en Hilversum staan op het pro-
gramma en deze moeten gewonnen worden. 
Helaas heeft het 3 – B team onder leiding 
van Andries Andrea teveel laten liggen en is 
eigenlijk kansloos. Dit jaar wordt de slotdag in 
Arnhem gehouden in mei onder leiding van  
de ‘Groote Sociëteit’ aldaar, die dit jaar zijn 250-
jarig bestaan viert! Het zal een feest worden!

Marius Roeterdink

TOERNOOI, DINER EN PRIJSuITREIKING BILJARTEN 2012 - 2013

Dit is een vorig jaar genomen foto van de biljarters.
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Piet van Riet en vrienden hebben voor soosleden en 
hun partners het volgende georganiseerd:

10 juni Molentocht 
per sloep/vlet in het Kaag gebied

De MidjaarSoosSloepentocht - 2013
U geniet van de lange dag, zonsondergang pas om 21.58 uur! 
Volgens de statistiek: temperatuur wordt ongeveer 20ºC; 
15ºC aan het eind van de dag

U ziet en beleeft - varend - vele 
molens

U geniet van een uitgebreide 
lunch bij de watersportvereniging 
Braassemermeer 

U bezoekt een kaasmakerij

U ervaart gezelligheid bij een borrel gevolgd door een eenpans 
maaltijd

Gewenst is warme en winddichte kleding en bootschoenen of 
gymschoenen en iets meenemen als borrelhap.    
  

Vanaf 3 april kan men zich opgeven bij 
Piet van Riet of Sjoerd van der Veen met 
vermelding van het aantal deelnemers. 
De  kosten zijn 50 euro per persoon 
(schippers zijn vrij van deze kosten).
Definitieve opgave vóór 5 juni door 
Overmaking op banknummer 545634032 
t.n.v. S. van der Veen met vermelding van 
MSS 2013.
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