
   Het 
ForumSociëteit De Vereeniging

’s-Gravenhage

Jaargang 47 - no. 4  2012

Lachen verging in hard gelag Jongste telg in de biechtstoel

Soos-maatjes aan de haring Onze Sjaak weer back in town

Hulde
voor
de maître



2  Het Forum  augustus 2012

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



2  Het Forum  augustus 2012

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

47e jaargang no. 4 augustus 2012
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/penningmeester
Aloys Arkesteijn – secretaris
Arthur Planken – commissaris interne zaken 
Menno Alkema – commissaris gebouwen
Leo de Bruin – lid
Hans Knoester – 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

Advertentie-acquisitie
- Wolf Janssen
 Telefoon 06-53 33 18 51
 email: janssen.wolf@gmail.com

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

Zomerse gedachten:  
‘Is de kerstboom al binnen?”
Het voorwoord in het nummer van juni 2012 eindigde 
met: “Ik wens u een heerlijke lente en een warm begin 
van de zomer”. De wens is tenslotte de vader van de 
gedachte.  Wij zijn nu half/eind juli en wat hebben 
lente en zomer ons gebracht? Veel, heel veel tijd. Het 
weer dwong ons om voetballerig binnen te zitten en te 
kijken en te luisteren naar ellenlange analyses, voor-
beschouwingen, wedstrijden gevolgd door nog langere 
nabeschouwingen en evaluaties. Er werd meer tijd 
besteed aan praten over voetbal dan aan het voetballen 
zelf. Nederland heeft meer voetbalexperts dan goeie 
voetballers! De beste stuurlui van onze zeevarende 
natie staan nog steeds aan wal. 
De Europese voetbalkampioenschappen waren nog 
niet voorbij of het tennis van Wimbledon kwam 
met de eerste aces op de buis. Gelukkig met minder 
beschouwende discussies – kennelijk hebben wij min-
der experts op dit gebied. Misschien een te simpele 
sport met zo’n kleine bal en maar 2 of 4 personen in 
het veld met een net ertussen? Van Wimbledon fi etsten 
wij naadloos Belgie in de Tour de France binnen en die 
zal worden gevolgd door de fakkel die de Olympische 
spelen laat ontvlammen.
Dan geeft het huidige weer ons toch alle excuus om 
voor de buis te vertoeven. Tijd in overvloed. Wij hoeven 
niet naar het strand waar we met zon anders toch maar 
verbranden. Wandelen op de mooiste stranden  van 
Europa met een regenjack en paraplu geeft eerder een 
herfst- dan een hartje zomergevoel.  Wel goed voor de 
beweging en dus onze gezondheid. Onze (klein)kinde-
ren vermaken zich met ouderwetse spelletjes, zetten 
tenten op in de tuin en voelen zich volmaakt gelukkig 
zonder ijs en patat van de boulevard. 
Gisteren vroeg een buurvrouw in de lift aan mij of 
ik mijn Kerstboom al binnen had. Goeie Haagsche 
humor in hartje zomer. Ik denk aan het lied van 
Gerard Cox: ...’t Is weer voorbij die mooie zomer, die zomer 
die begon zowat in mei...
Ik hoop van harte dat ie morgen begint!

Voorwoord
Door Theo Damen
voorzitter

   Het 
Forum
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Inderdaad! Ik geef het toe! Niet bezwangerd 
door het alltime meesterwerkje van zangeres 
Ria Valk, die een uiterst fraaie wereldwijde 
evergreen de hitlijsten deed bestormen, ging 
ik maagdelijk de Sociëteit in. Natuurlijk, Ria 
Valk was een brok cultuur. Met de ijzersterke 
tekst van ‘ik heb worstjes op mijn borstjes, preitjes 
op mijn dijtjes’, in het achterhoofd, betrad ik 
het pretpaleis aan de Kazernestraat. En zie je 
dan eenmaal de stoomwolken uit de keuken 
komen, dan verschijnt ineens Maître Steef 
Gronheid. Prominent in beeld. Ja, dan! Dan is 
ene Ria Valk snel vergeten. Immers, er wordt 
keihard gewerkt.  De maître, die de zweep 
handig hanteert, heeft toch nog effen tijd.  

Dreamteam
Steef meldt, dat hij met zorg het menu heeft 
samengesteld. Is daar mee in retraite gegaan 
en heeft zodanig geestelijke bijstand gekre-
gen, dat Bert van Marwijk allang weer ver 
verleden tijd is. Steef heeft zijn dreamteam 
zodanig samengesteld, dat wat hem betreft 
vooralsnog  alles dik in orde is. Scoren is het 
motto. Terwijl het ‘personeel’ alvast voor gaat 
eten, wordt duidelijk dat thuisvlijt zijn vruch-
ten fantastisch afwerpt. Nog even voor de 
historie, de aftrap was op woensdag 4 juli om 
13.30 uur. Duidelijk wordt dat linkspoot Dick 
Meuldijk de linkerflank bedient en zojuist 
3½ kilo tonijn op zijn werkplankje kreeg 

Liefst 71 leden schoven aan
aan de voortreffelijke dis
Lex van Hulst over kookavond in ons pretpaleis

Het culinaire team doorstond de vuurproef met glans.
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voorgezet. De rechtervleugel was, begrijpelijk, 
voor Jos Hennequin. Niet te stoppen, ging 
hij onvervaard aan de slag met het groente-
taartje. Het gedegen middenveld met de punt 
naar voren, was gereserveerd voor Dick van 
Rossum en Paul Vos. In wisselende samenstel-
lingen werden de aardappelen onder handen 
genomen en een, naar later bleek, perfecte ter-
rine  van o.a. paling gecreëerd. Daarnaast was 
er vanzelfsprekend een linie nodig voor het 
betere schoffelwerk. En dan moet u denken 
aan mannen als Feico Alkemade, Jan Kersten 
en Rob van Hulst. Dienstbaar

Was de aftrap al een succes, toen deze laat-
ste linie, de zwarte brigade, voor het front 
optrad met verrekte lekkere amuses, ging de 
hele zaak ‘los’. Overigens laat er geen mis-
verstand over bestaan, deze zwarte brigade 
zou verder ons de hele avond uiterst dienst-
baar zijn en dat hebben wij wel eens anders 
gezien. Overigens werd het zwarte gilde knap 
bijgestaan door de ‘vastigheidjes’ van Boenk 
in de bediening. Wat de kenner natuurlijk 
opgevallen is, was het feit dat Rob van Hulst 
een prominente rol bij de amuses vervulde. 

Stoelendans: Bij uitzondering mochten de jasjes uit.

De jongedames van Boenk keken geamuseerd toe.

Een mooi prikkertje kaas op voorhand.
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Kaasgek als hij 
nu eenmaal is, 
werd hij uitge-
kozen om met vaste 
hand de vlaggetjes in de Maaslander kaas-
blokjes te plaatsen. Daarom ook zo bijzonder, 
omdat Maaslandkaas dit jaar 400 jaar oud is. 
Hoezo, ‘oude kaas’? 

Staking
Enfi n zo heeft u een beeld gekregen van de 
uiterst succesvolle formatie, die eerder de 
golfclub en het bestuur mocht bedienen en 
die als succesvolle try-outs de boeken in zijn 
gegaan. Het mooie was overigens, dat ondanks 
een staking van de HTM 71 leden aanscho-
ven aan de voortreff elijke dis. Een en ander 
overigens scherp in de gaten gehouden door 
logistiek manager Jan Kersten. Het was een 

volle bak. Juist ook door de 
komst van leden, die de soos 

niet zo frequenteren. En dan zie 
je een Martin van der Zwan weer. 

Ik kan mij toch niet geheel en al aan de 
indruk onttrekken, dat hij toch zo’n beetje de 
vice-koning is op het Noordeinde.

Mengeling
Cees Buskens was er weer. Jazeker! Deze 
godenzoon met dat goddelijke, afgetrainde 
lichaam was, wellicht door het vele sporten, 
even down gegaan. Maar, bescheiden als ik 
ben, kan ik hier met een gerust hart vertellen, 
dat wij Cees en Lies goed geholpen hebben. 
Erik Padding viel op door zijn geraffi  neerd 
schoeisel. Een vreemde mengeling van paars 
en blauw sierde zijn maat 46. Maar goed, dat-
ie er was. Wij zagen Bert Uphof, die uiteraard 
kritisch naar de wijnen keek en spijt had, dat 
zijn wijnen niet uitgeschonken werden. Koos 
van der Kruk, bezig met zijn afscheidstournee 
en duidelijk moet wennen, dat het verant-
woord naaien tot het verleden gaat behoren. 
Ja, op deze wijze is er natuurlijk van alle gas-
ten iets leuks te vertellen. Al was het bijvoor-

kozen om met vaste 

Een Haagse makelaar van Borgdorff 
Actief sooslid niet ver van de Bijenkorf

Ontpopt zich ook als Forum redacteur
Met fl ink veel fl air en fl eur

Schrijft van alles behalve amorf
(AvB)

Savelberg was er niets bij.
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beeld maar omdat een aantal nieuwe maar 
zeker ook oude leden het handen schudden 
kennelijk bewaard hadden voor het hooghei-
lig Kerstfeest. Kom op, heren! Mores zijn er 
niet voor niets en dat al 161 jaar. 

Stoeien
Jazeker, het was feest. Groot feest. Terwijl 
Rob, Feico en Jan nog aan het stoeien waren 
met de amuses, alhoewel ik wel hoop dat de 
zelf gebreide pinda’s komende woensdag 
weer van de partij zijn, werd in de keuken 
keihard doorgesjeesd. En zo kwam om 19.00 
uur het ‘Laatste Avondmaal’ ter tafel. En of de 
duvel ermee speelde, was het ook de avond 

van de wonderlijke wijnvermenigvuldiging. 
Immers, zo heb je een glas water voor je staan 
en zo staan er ineens drie glazen wijn voor je. 
Inderdaad, er waren drie jarigen. Stef Koot, 
Aloys Arkesteijn en Maxime Hendrickx maak-
ten de avond ‘af ’. Een avond met veel emoties. 
In de meest positieve zin was deze avond rijp 
voor de Prix Excellence voor het hele kook-
team. Niks rats, kuch en bonen maar een vor-
stelijk viergangen menu verscheen op tafel. 

Contacten
Het belazerde alleen is, dat als je dit eenmaal 
hebt meegemaakt en hongerig als wij nu een-
maal zijn, wij toch moeten melden dat zoiets 
moois naar duidelijk veel meer smaakt. 
Steef Gronheid, Jos Hennequin, Dick van 
Rossum, Paul Vos, Dick Meuldijk, Feico 
Alkemade, Jan Kersten en Rob van Hulst, 
GEWELDIG BEDANKT! 
En om de vaart erin te houden zijn de eer-
ste contacten gelegd met het Presidium van 
McDonald’s. Zij zien jullie graag komen om 
bijvoorbeeld stage te lopen om  nog verfijnder 
te werk kunnen gaan, zodat wij gewoon duide-
lijk door kunnen. Klasse, heren!

Een Haagse makelaar van Borgdorff
Actief sooslid niet ver van de Bijenkorf

Ontpopt zich ook als Forum redacteur
Met flink veel flair en fleur

Schrijft van alles behalve amorf
(AvB)

Savelberg was er niets bij.

Jan Kersten oplettend in cadans.
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Idee van Comité op Sociëteitsterras ‘geboren’ 
Toen de Voorburgse leden Leo Reichert, 
Wijnand Hoosemans, Ron Verschoor, 
Willem Klomp en Alfred van Bunge op het 
soosterras hoorden dat de fraaie tuin van 
kasteeltje Hofwijck in Voorburg, niet meer 
gratis toegankelijk zou worden voor het 
publiek, waren de rapen gaar. Terplekke 
werd besloten het Comite Vlietstad 
Voorburg (CVV) op te richten met Leo als 
voorzitter. Alfred belde een kennis bij De 
Telegraaf en daags erop stond het soosge-
zelschap met hun verhaal en al in de krant. Intussen heeft een gesprek plaatsgevonden 

met de directie van Hofwijck. Binnenkort 
neemt het bestuur van de Vereniging 
Hofwijck (als gebouw de voormalige bui-
tenplaats van sterrenkundige Christian 
Huygens) een beslissing maar niet zonder 
nog eens goed nagedacht te hebben over 
de nadrukkelijke wens van het CVV de tuin 
publiekelijk en gratis toegankelijk te hou-
den. Misschien werd op het Sociëteitsterras 
wel geschiedenis geschreven. 

Foto’s: Jos van Leeuwen

Haringen verdwenen als sneeuw voor de zon
De SCH44 was nauwelijks een dag terug in de haven of de gevangen haring vond feestelijk zijn 
weg naar de sociëteit. De schalen met Hollandse nieuwe werden met spanning opgewacht. En 
dat werd smullen op die 6e  juni. Rob van Hulst kwam er mee binnen en het vervolg kon je aan 
de sociëteitsleden overlaten. Hoeveel haringen het waren hebben we niet geteld maar er dreigde 
al snel een tekort te ontstaan. Minder gelukkig voor de leden die er niet als eersten bij waren, 
want zelden zagen we hoe iets lekkers als sneeuw voor de zon kon verdwijnen als de haringen 
van Anonymus. Dat ging wel heel snel. Misschien dat een enkeling de tel was kwijt geraakt want 
er was door de organisatie gerekend op 2 tot 3 haringen de man.   
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Wat zo feestelijk en vol 
spanning op het terras 

begon met rood-wit-blauwe 
wangverf, oranje pruiken, 

toeters, spandoeken, 
vlaggetjes en klompen 
veranderde tijdens de 
wedstrijd Nederland-

Duitsland snel in grote 
stilte, verbijstering en halve 
radeloosheid. Op het grote 

scherm werd alles nog eens 
uitvergroot en de beelden 

waren bioscoop-groot. Het 
voetbaldrama vulde de 

grote zaal van de sociëteit 
tot in de kleinste hoeken. 

Beter is het hierover 
niet meer te hebben en 

er ook in het Forum het 
zwijgen toe te doen. Aan de 

aanwezige sociëteitsleden 
heeft het niet gelegen. Die 

hadden zich opgemaakt 
voor een monsterzege 
op onze oosterburen. 

Natuurlijk wel lof voor 
het initiatief van de avond 

en alle bijbehorende 
inspanningen van deze 

en gene. 
Maar we pakken ze nog 

wel een keertje, zei hij met 
opwekkend optimisme. 

Pardon, wie zei dat? 
Wij, met z’n allen. 

Dramatische val van ons geloof in Oranje
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heeft het niet gelegen. Die 

hadden zich opgemaakt 
voor een monsterzege 
op onze oosterburen. 

Natuurlijk wel lof voor 
het initiatief van de avond 

en alle bijbehorende 
inspanningen van deze 

en gene. 
Maar we pakken ze nog 

wel een keertje, zei hij met 
opwekkend optimisme. 

Pardon, wie zei dat? 
Wij, met z’n allen. 

Dramatische val van ons geloof in Oranje
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Dramatische val van ons geloof in Oranje

Een hossende Duitser uit Emmen
Is na 2-1  niet meer te remmen

Tja, het is toch wel gek
Dat hoe groter de bek

Hoe beter de leeuw is te temmen
(GH)
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Als u dit in goede gezondheid leest, is er 
sprake van een wonder. Het betekent name-
lijk, dat ik nog in leven ben. Klinkt raar? 
Goed, dan leg ik het u even uit. Immers als 
razende reporter deins ik nergens voor terug. 
Dat wil zeggen, er zijn natuurlijk grenzen. 
Omdat de Beminde Gelovigen op vakantie 
zijn, of anderszins maandelijks problemen 
hebben om naar De Biechtstoel te gaan, gaat 
De Biechtstoel op reis. Reizen, die leiden naar 
de broeders en zusters op thuisadres. 

En zo kon het gebeuren, dat wij onlangs op 
een zondagmiddag (Jazeker, 24/7) bij Thomas 
Bijloo aanklopten. Aardige vent, denk je. 
Aardige woonstek aan de Hooikade, denk je. 
Hartje stad. Dus feest! Groot feest! Jazeker so 

far so good.  Totdat je bij het trappenhuis aan-
gekomen bent. ‘Doe maar voorzichtig’ wordt 
ter aanmoediging geroepen. Goed bedoeld! 
Absoluut, maar het blijkt om twee uiterst 
steile trappen te gaan. Trappen waarmee wij 
met de in oorlogsstemming zijnde schoon-
moeder met een gerust hart niet omhoog zou-
den  sturen. Kortom, met de dood voor ogen 
overwonnen wij onze aarzelingen. En nog niet 
denkend om straks weer naar beneden abzu-
seilen. Voor het overige geen klachten. 

Zweetdruppels
Eenmaal boven blijkt het prachtig wonen te 
zijn voor Thomas en zijn Margreet aan de 
Hooikade. Zelfs voor mij ‘ideaal’! Immers, 
alles op loopafstand van onze Sociëteit. 

In de biechtstoel met Thomas Bijloo
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Het jongste lid van de Sociëteit is 
‘verkoper van juridische oplossingen’



12  Het Forum  augustus 2012

Als u dit in goede gezondheid leest, is er 
sprake van een wonder. Het betekent name-
lijk, dat ik nog in leven ben. Klinkt raar? 
Goed, dan leg ik het u even uit. Immers als 
razende reporter deins ik nergens voor terug. 
Dat wil zeggen, er zijn natuurlijk grenzen. 
Omdat de Beminde Gelovigen op vakantie 
zijn, of anderszins maandelijks problemen 
hebben om naar De Biechtstoel te gaan, gaat 
De Biechtstoel op reis. Reizen, die leiden naar 
de broeders en zusters op thuisadres. 

En zo kon het gebeuren, dat wij onlangs op 
een zondagmiddag (Jazeker, 24/7) bij Thomas 
Bijloo aanklopten. Aardige vent, denk je. 
Aardige woonstek aan de Hooikade, denk je. 
Hartje stad. Dus feest! Groot feest! Jazeker so 

far so good.  Totdat je bij het trappenhuis aan-
gekomen bent. ‘Doe maar voorzichtig’ wordt 
ter aanmoediging geroepen. Goed bedoeld! 
Absoluut, maar het blijkt om twee uiterst 
steile trappen te gaan. Trappen waarmee wij 
met de in oorlogsstemming zijnde schoon-
moeder met een gerust hart niet omhoog zou-
den  sturen. Kortom, met de dood voor ogen 
overwonnen wij onze aarzelingen. En nog niet 
denkend om straks weer naar beneden abzu-
seilen. Voor het overige geen klachten. 

Zweetdruppels
Eenmaal boven blijkt het prachtig wonen te 
zijn voor Thomas en zijn Margreet aan de 
Hooikade. Zelfs voor mij ‘ideaal’! Immers, 
alles op loopafstand van onze Sociëteit. 

In de biechtstoel met Thomas Bijloo
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Het jongste lid van de Sociëteit is 
‘verkoper van juridische oplossingen’

Het Forum  augustus 2012 13

leeftijd niet het belangrijkste is. (Zullen wij 
anders even ruilen, Thomas?) Maar de leeftijd 
is daarom niet belangrijk omdat hij ervaren 
heeft, dat op uiterst prettige en positieve 
wijze, zijn eerste voorzichtige pasjes wat hem 
betreft perfect verlopen zijn en waar het 
prima toeven is.

Eenmaal weer op adem, gaat het snel. Zeker, 
als Thomas Bijloo meldt, dat-ie geen hobby’s 
of liefhebberijen heeft. Dat schiet dus lekker 
op. Maar na enig doorvragen blijkt Thomas 
toch een echte liefhebber te zijn. U zult dat 
met mij eens zijn als wij zijn activiteiten 
op een driftig rijtje zetten. Immers, wat te 
denken van het rijtje: werken, fietsen (alle 
categorieën), zeilen, skiën, lezen, concerten en 
muziekfestivals. Ik vermoed dat de argeloze 
lezer eerst nog even zijn zweetdruppels van 
het voorhoofd strijkt. Want hoe druk wil je het 
hebben? 

Overdonderd
Overigens is Thomas de eerste, die toch een 
tikkie bijstuurt. Ooit geïntroduceerd op onze 
Sociëteit door Michiel van de Weijer, vond 
hij in knap tempo als youngster zijn weg. 
Met zijn 32 jaar ongetwijfeld ons jongste lid, 
stelt hij toch, gaande het gesprek, dat hij in 
die beginfase overdonderd was van het open 
minded zijn van bijna alle leden, waardoor 

‘Keihard werken 
betekent 

keihard ontspannen’

Voortvarend
Het is voor Thomas Bijloo pure ontspan-
ning en is derhalve 1 à 2 keer per maand op 
woensdagavond aanwezig. Makkelijk praten 
natuurlijk, zult u zeggen, als het ’s woens-
dags een thuiswedstrijd voor Thomas is. 
Maar toch! Je ziet het bij Ajax , jong ‘spul’ 
uit eigen kweek kan  zomaar doorstromen 
naar de gevestigde orde. Over gevestigde 
orde gesproken, Thomas is zeer voortvarend 
zijn eigen weg gegaan in de advocatuur. Zo 
voortvarend zelfs, dat hij inmiddels ruim  
2 ½ jaar met een collega zijn eigen maat-
schap bestiert. Gezamenlijk besturen de twee 
partners en hun twee stagiaires hun eigen 
Trevi-Advocaten. 

Ontwikkelingen
Thomas’ vakgebied bestrijkt in de meest 
ruime betekenis het ondernemingsrecht en 
het arbeidsrecht. Spannende tijden van 24/7 
per week, die de twee Moszkowickjes op hun 
terreinen doorbrengen. Maar het adagium 
van deze jonge loot aan de advocatenstam is 
‘Keihard werken betekent keihard ontspan-
nen’. Ik heb het wellicht niet helemaal goed 
begrepen, maar zelfs het strand kan de basis 
zijn voor fraaie ontwikkelingen en spranke-
lende ideeën. En dan neem ik aan, dat dan 
ook de meest ruime zin bedoeld wordt. Kort 
en goed, er wordt overal nagedacht en de 
trukendoos blijft goed gevuld Altijd welkom 
voor de heren en ik citeer: wij zijn verkopers 
van juridische oplossingen. 
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Overigens is het wel huisje, boompje beestje 
in Huize Bijloo. Immers, partner Margreet 
ontwikkelt juridisch gesproken de meest 
knappe adviezen in haar baan als juriste bij 
de Toezichthouder op alle Zorgverleners in 
Utrecht. 

Overdrijven
Wij schreven het al. Zij fietsen veel en voor de 
rest is sportiviteit en gezond leven de basis van 
een goed leven met alle technische ontwikke-
lingen en razendsnelle hulpmiddelen van deze 
tijd. Terug naar de basis! Terug naar de gezond-
heid! Het fietsen is de katalysator geweest 
voor deze levensstijl. Maar als men eenmaal 
fanatiek zijn ontspanning uitgestippeld heeft, 
kan het gebeuren, dat er recentelijk al fietsend 
onaangename zaken zich voordoen. Zo kon het 
gebeuren, dat geheel in Tour de France bele-
ving gefietst wordt en een fraaie botsing tussen 
een koets (!) met paard midscheeps geraakt 
werd. Fiets total loss, Thomas total loss. En het 
paard, daar hoorde ik even niets meer over. 
Inmiddels is in dit  pijnlijke verlies voorzien. 
En het moet niet gekker worden, maar die fiets 
gaat wel mee op vakantie. Maar ook de win-
tersport staat hoog op de prioriteitenlijst. Met 
name het skiën is verreweg het belangrijkste. 
Dat neemt echter zeker niet weg, dat op een 

mistige slordige  achternamiddag de Apres Ski 
even gefrequenteerd wordt. Jij kunt natuurlijk 
ook overdrijven. 

Afdalen
Thomas Bijloo, ons jongste lid. Dat betekent 
ook dat zijn studentenjaren nog niet zo ver 
achter hem liggen. En dat houdt weer in dat 
jaarclubs, huisgenoten en anderszins aange-
waaid wild een zware wissel trekt op zijn vrije 
tijd. Maar de sociale contacten worden toch in 
ere gehouden. En dat houdt in dat wekelijks 
agenda’s getrokken worden en al  plannend 
de juiste mix wordt gevonden. Strak geregis-
seerd komen mooie contacten tot stand. En 

‘Terug naar de basis!
Terug naar 

de gezondheid!’

in die agenda komen ook twee gereserveerde 
woensdagavonden staan om ook zijn Sociëteit 
te frequenteren. Goed om te horen. 

Het was een fijn gesprek. Maar ik rekte het 
nogal, want ik moest nog aan die afdaling 
beginnen. Het werd net geen abseilen. Een vol-
gend maal gaat echter wel de parachute mee. 
Ja, het blijven uitdagingen in de Biechtstoel.

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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Den Haag - (070) 312 49 00
denhaag@borgdor� .nl
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VAN DE KANT BEZIEN
Door Cees Postema

Onzekere tijden
Op woensdag 11 juli liep ik over het Plein naar 
onze Sociëteit. Er werd een indrukwekkende her
denkingsplechtigheid gehouden voor de slacht
offers van Sebrenica.
Het is wellicht wat hoog gegrepen om vanuit de 
Kazernestraat een blik te richten op het hui
dige (inter)nationale gebeuren, maar het moet 
gezegd, menig gesprek aan de stamtafel gaat toch 
daarover.
Vaak moet ik dan bij dat soort gesprekken 
denken aan de stelling in mijn proefschrift: 
“De geschiedenis leert dat de mens niet van de 
geschiedenis leert”.
Het lijkt als je de krantenkoppen mag geloven 
in Europa immers nergens anders meer over te 
gaan dan over de Eurocrisis. De oorspronkelijke 
doelstelling van de Europese samenwerking 
komt dan al gauw niet meer aan de orde. 

Na de Tweede Wereldoorlog was het idee om 
door intensieve samenwerking een gemeenschap 
te creëren waarbij conflicten aan de onderhan
delingstafel en niet meer op het slagveld zouden 
worden beslecht. 
Via de Europese Gemeenschap van Kolen en 
Staal zijn we in de Europese Unie terecht geko
men en dat heeft zeker gewerkt. De rampzalige 
Balkanoorlog in de negentiger jaren in het voor
malige Joegoslavië, niet EU land, liet nog eens de 
noodzaak zien van samenwerking.

In onzekere tijden hebben we de neiging om in 
onszelf gekeerd te raken en ons niets gelegen te 
laten liggen aan de ander. Je weet dan toch waar 
je aan toe bent denken we dan, we lossen het zelf 
wel op! Ik hoop maar dat mijn bovengenoemde 
stelling ontkracht wordt op 12 september.

Deze badgasten denken aan alles behalve aan de verkiezingen.
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De Vereeniging is opgericht toen de Neder-
landse industriële revolutie begon. Dit heb-
ben de oprichters zich zeker niet gerealiseerd, 
maar de toegenomen welvaart heeft zeker 
bijgedragen tot het succes van de nieuwe soci-
eteit. Dat “stoom”, de motor van deze revolu-
tie, de welvaart verhoogde is aangetoond in 
een dissertatie. Het bruto nationaal product 
steeg evenredig met het aantal uitgiften van 
vergunningen voor stoomketels. Wel was er 
een vertraging van zo’n tien jaar.
In het jaar 1851 waren stoommachines al twee 
jaar aan het pompen om de Haarlemmermeer 
droog te krijgen. Het moge bekend zijn, dat 
in de jaren rond 1840 er discussies waren het 
meer met windmolens dan wel met stoom-
machines droog te krijgen. Er is uiteindelijk 

voor stoom gekozen- drie vrijwel identieke 
machines zorgden ervoor, dat het meer in 1852 
droog was.

Geheimen van stoomgemaal 
Cruquius worden ontsluierd
Door Sjoerd van der Veen

Soos-uitje: Duik in industrieel erfgoed
✔	 Wij rijden met een stoomtrein (Katwijk)

✔	 Wij lunchen bij de nog bestaande grootste stoom-
machine van de wereld (Cruquius)

✔	 Wij bekijken ons industrieel historische erfgoed 
(Halfweg en Amsterdam)

✔	 Wij zien de oude Kromhout-diesels lopen 
(Amsterdam)

✔	 Wij dineren in het Machine-Pomp gebouw naast de 
oude diesel (Amsterdam)                

De verwachte kosten zijn 80 euro p.p.

14 januari 2013

Machine-Pompgebouw, schilderij J. Leippert
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Toen het meer uiteindelijk droog was, kon 
men het drooghouden met twee machines. 
De derde machine, het gemaal Cruquius (de 
naam komt van Nicolaas Samuel Cruquius 
geboren in 1678, een waterbouwkundige) 
werd de reserve machine. Gelukkig voor de 
liefhebbers van de techniek is het gemaal 
Cruquius nooit gemoderniseerd. Toen dit 
gemaal in 1932 definitief gestopt werd, heb-
ben enthousiastelingen (vernuftelingen) van 
de techniek de zorg voor dit industrieel erf-
goed overgenomen. In de recente tijd is veel 
werk verzet om dit erfgoed aan de nieuwe 
generaties goed te tonen. De stoomcilin-
der kan sinds het jaar 2002 met perslucht 
bediend worden! De oorspronkelijke vier 
stoomketels zijn namelijk in de oorlogsjaren 
verschroot.

De leden van de Vereeniging kunnen het 
gemaal Cruquius van buiten bekijken tijdens 
het soosuitje op 14 januari 2013. Sjoerd en 
Lex van Hulst troffen hier de nodige voorbe-
reidingen. Wij kunnen aldaar een industri-

eel product zien, dat uit dezelfde tijd stamt 
als ons sociëteit gebouw. Het is een gebouw 
in neogotische stijl  (zie de foto). Wat wij 
hier zien is uniek in de wereld, men leze de 
beschrijving van deze machine:

In het gemaal Cruquius staat ’s-Werelds 
grootste en best bewaarde stoommachine, de 
Cornish Engine met een cilinder van 3,66m 
doorsnee. Deze machine drijft acht balans 
armen aan van elk 10,000 kilo, die als ten-
takels naar buiten steken. Aan deze armen 
bevinden zich zuigers, die als waterpomp wer-
ken. Samen brachten die bij elke slag 64.000 
liter water omhoog naar de ruim vijf meer 
hoger gelegen stortvloer. Water stroomde 
daarna door sluizen naar de ringvaart.   

Dit is het eerste artikel over het komende soos
uitje. Het volgende nummer van Forum zal de 
ontwikkeling van de diesel  vijftig jaar later dan 
de stoommachine  belichten.
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Bellweg 16, 2627 AW Delft
Tel. 015 - 251 40 00
Fax 015 - 251 40 01
info@awiversenter.nl
www.awiverscenter.nl

Kwaliteit en onderscheid

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

◼ Bedrijfsstrategie & Ondernemingsplannen

◼ Bedrijfsovernames & Bedrijfsoverdracht

◼ Financieringsbegeleiding

Drs. M. (Michiel) van de Weijer
Email: michiel.vandeweijer@cmenp.nl
Mobiel: +31 (0) 6 208 08 273

Claassen, Moolenbeek & Partners, Prins Hendrikstraat 10, 2518 HR Den Haag, +31 (0)70 363 03 40
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Sjaak terug als held van de sociëteit 
Wat een verrassing! Sjaak Hooijmans was onverwacht back in town en stortte zich als vanouds op 
de klaverjas. Op eigen kracht naar de sociëteit komen lukte natuurlijk niet maar met de hel-
pende hand van Ed Croqué was zijn terugkomst gegarandeerd. Sjaak wachtte een soort helden-
ontvangst. Het Forum legde dit vast met een groepsfoto op het terras. Sjaak blij, iedereen blij. 

Stevige stoel als 
alternatief statief
Eén medewerker van de Universiteit van Amsterdam is 
dankzij de sociëteit verder gekomen met een boek over 
Den Haag, waarbij ook De Vereeniging ter sprake zal 
komen. Na overleg met secretaris Aloys Arkesteijn wilde 
hij enkele foto’s maken van schilderijen die bij de bar 
hangen. Dat deed hij door het glas heen, maar van buiten 
invallend licht verstoorde de opname. Bedacht werd om 
een foto van bovenaf te maken, maar dat betekende dat 
de medewerker wel op een stoel moest gaan staan om 
de juiste invalshoek te krijgen. Dat gebeurde en onder 
toeziend oog van Aloys en René Kuulkers lukte dat.
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In deze aflevering blijven we ‘om de hoek’ van de Sociëteit , het altijd weer prachtige Lange 
Voorhout. De praal die hier van historische gebouwen straalt maakt het allemaal heel bijzon-
der. Niet verwonderlijk dat Bert stil staat bij verschillende noemenswaardige adressen.

Links & rechts van de Sociëteit  Door Bert Lemckert

Naast de Kloosterkerk zien we het PAGESHuIS, 
een van de weinige huizen in Den Haag met 
een trapgevel. Het werd in 1610 gebouwd als 
ambtswoning voor de meester-geschutsgieter 
van de kanongieterij.  Het huis dankt zijn 
naam aan de pages van de prins van Oranje. 
Dat waren jonge mannen die als cadetten een 
opleiding volgden aan de Delftse academie. In 
1876 werd hier het hoofdkwartier gevestigd van 
het Nederlandse Rode Kruis. Aan de gevel zijn 
de hoofden te zien van oorlogsgoden Mars en 
zijn vrouw Bellona. Het Pageshuis staat nu te 
huur.  

LANGE VOORHOuT 13. We schrijven 1842 als 
Koning Willem II het pand voor zijn dochter 
Prinses Sophie die in Duitsland woonde. 
Het huis werd ingericht met een wacht-
kamer, een garderobevertrek, zeven salons, 
vijf slaapkamers, verschillende dienstver-
trekken en kamers voor de kamenier en de 
adjudant. In 1995 betrok de CAOP (Centrum 
Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel) dit 
voormalige huis van de Koninklijke familie. 
Het CAOP verhuisde vervolgens een deurtje 
verder. Sindsdien staat het gebouw bekend 
als Zalencentrum Lange Voorhout. 

LANGE VOORHOuT 3. Dit gebouw met aan de 
daklijst een bronzen zeilschip en uitkijkend op 
de Parkstraat, dateert uit 1458. Hier zetelden de 
Raad en de Procureur van het Hof van Holland. 
Vele bewoners van dit voorname huis waren lid 
van de Staten van Holland. In 1934 werd er het 
Regerings Crisis Bureau gevestigd. Door een 

brand in 1941 bleef het leegstaan tot 1960. Toen 
vestigde zich hier de Assurantie Maatschappij 
‘De Zeven Provinciën’ en sinds 1998 de 
Arbodienst De Twaalf Provinciën CMG Den 
Haag BV. Nu ondergaat het pand een grondige 
verbouwing.
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In deze aflevering blijven we ‘om de hoek’ van de Sociëteit , het altijd weer prachtige Lange 
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der. Niet verwonderlijk dat Bert stil staat bij verschillende noemenswaardige adressen.
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Zo af en toe blijft niet alles op zijn plaats hangen in 
de grote zaal. Lampen vervangen en schoonmaken 
moet soms gebeuren, maar als je dat met iets teveel 
enthousiasme doet loop je het risico dat een muur-
lamp naar beneden komt. Dat komt door de beves-
tiging aan de muur die hier en daar broos is. Leo 
de Bruin is hier in actie om met zorgvuldigheid de 
lamp op zijn plaats te krijgen. 

Om het optrekkende vocht en de onverwachte 
waterstand in het keldertje onder controle te 
krijgen moest de onlangs gestorte betonvloer 
er aan geloven. Dat was krap aan daar bene-
den. Eerst werd een grote diamant-cirkelzaag 
gebruikt om door het beton te komen. 
Vervolgens ging het losgebeukte beton emmer 
voor emmer naar boven en werd vervolgens in 
kruiwagens afgevoerd. Leo de Bruin volgde het 
specialistische werk op de voet en pleisterde 
daarna met een medewerker de muren. Pas 
over enige tijd en na veel buien (gelukkig was 

Inzet diamantzaag begin van het einde 
optrekkend vocht

daar in juli geen gebrek aan) weet hij of het 
vocht defi nitief is uitgebannen.
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Erik Padding maakte indrukwekkende fi lmopnamen aan 
boord van enkele werkschepen en wat er niet allemaal nodig is 
voor het pijpenleggen op de zeebodem. Zijn fi lm werd op ver-
zoek van de Vernuftelingen getoond. Erik kan niet meer stuk.

Soosleden kijk uit voor niet 
omgespoelde blikjes drank 
Met name op zomerse dagen willen we nog wel eens een blikje frisdrank of bier aan de mond zetten 
ter laving. Prima, maar beste sociëteitsleden, na lezing van het volgende verhaal zult u daar zeker 
voorzichtiger mee omgaan.  

Onlangs is een iemand onder absurde omstandigheden overleden. Hij was per boot met vrienden 
vertrokken en had blikjes drank in de koelkast gezet. De volgende dag werd hij opgenomen in het 
ziekenhuis, waar hij binnen 24 uur overleed. Autopsie wees uit, dat het om snel intreden van een 
infectie met leptospiren ging, veroorzaakt door een blikje waaruit hij op de boot gedronken had 
zonder een glas te gebruiken.

Het onderzoek van de blikjes heeft bevestigd dat zij besmet waren door rattenurine die leptospiren 
bevatte. De persoon in kwestie heeft vermoedelijk het blikje niet gewassen of schoongemaakt alvo-
rens ervan te drinken. Het blikje was besmet door urine van een rat, die giftige en dodelijke stoff en 
bevatte waaronder leptospiren, de veroorzaker van leptospirose.
Drank in blikjes, en andere levensmiddelen in gelijke verpakking worden in magazijnen opgeslagen 
waar het dikwijls wemelt van ongedierte. Zij worden naar de verkooppunten gebracht, zonder ze 
eerst te reinigen. Telkens wanneer u een blikje koopt, reinig ze zorgvuldig met water en een ont-
smettingsmiddel alvorens ze in de koelkast te zetten. Volgens een studie van INMETRO (Spanje) zijn 
de drankblikjes erger besmet dan openbare toiletten. De studie wijst uit dat de hoeveelheid bacteriën 
op de bovenkant van blikjes zo erg is dat ze absoluut met water en een ontsmettings middel gerei-
nigd moeten worden.

GezondheidsTIP

Herinnering
Niet vergeten om 
begin september naar 
Huize ‘Wimar” te gaan 
als Koos van der Kruk 
opheffi  ngsuitverkoop 
houdt. Vaste klanten en 
leden van de Sociëteit 
genieten mooie 
kortingen.
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Met haar 20-jarig jubileum in het vooruit-
zicht  nodigt de DAMESGROEP Sociëteit 
De Vereeniging u uit voor haar eerstkomende 
reguliere Dinerbijeenkomst, die zal plaats-
vinden op 

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2012
Bar open vanaf 18.00 uur

Diner circa 19.30 uur

Voor deze bijeenkomst, waar drankjes en diner 
voor eigen rekening zijn, kunt u zich opgeven 
bij de locatiemanager van Boenk tot uiterlijk
woensdagmorgen 19 september, 12.00 uur
telefoon  070 3 64 31 42

Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig 
kunnen zijn, belt u dan eveneens de locatie-
manager. Het is mogelijk, dat de voicemail 
aanstaat. Spreek dan duidelijk uw naam en 
telefoonnummer in, de band wordt regelmatig 
afgeluisterd.

D A M E S G R O E P  Sociëteit De Vereeniging

DINERBIJEENKOMST september 2012

Voor  dames van nieuwe leden het volgende:
De Damesgroep Sociëteit De Vereeniging komt 
5x per jaar ( januari, maart, mei, september en 
november) bijeen voor het diner, waarbij gezel-
ligheid bovenaan staat. Daarnaast is er ook de 
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. 

Heeft u interesse, meldt u aan vóór 20 septem-
ber, wij heten u VAN HARTE WELKOM. Voor 
inlichtingen kunt u mij bereiken via
Email: hj.lansink@planet.nl
Telefoon: 3 55 99 67  of. 06 53 64 63 29

Over het JUBILEUM DINER OP MAANDAG 19 
NOVEMBER krijgt u op 20 september nadere 
informatie. Zet de datum vast in uw agenda.

Hoop dat er 20 september veel enthousiaste 
dames aanwezig zullen zijn en vergeet niet 
dames van NIEUWE leden zijn van harte welkom!

Eveline Lansink

Fraai gerenoveerd gebouw uit de as herrezen
Maandenlang was het appartemen-
tencomplex naast de sociëteit gehuld 
in een groot blauw stofzeil. En dat 
was nodig ook want zo kon al het 
gruis door het schoonspuiten van 
de gevelsteen, het wegbranden van 
oude verfl agen en het uitboren van de 
voegen niet in de buurt wegdwarrelen. 
Begin juli werd het zeil rond de stel-
lages verwijderd. En zie daar een fraai 
gerenoveerd gebouw uit de as her-
rezen. Het complex is van Vestia dat 
de opdracht tot opknappen verstrekte 

een jaar voordat de huiseigenaar groot nieuws werd door de dramatisch afgelopen handel in 
derivaten. Anders had de renovatie wel eens jaren uitgesteld hebben kunnen worden.
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Koffiehuizen: publieke alternatieven van besloten sociëteiten (1)      Door Karel Korswagen

In aflevering 1 van die serie is een sociëteit (in 
de huidige zin van dit woord) omschreven als 
een besloten vereniging van en voor min of meer 
gelijkgezinden, die voor de besteding van (een deel 
van) hun vrije tijd één of meer gemeenschappelijke 
doelstellingen nastreven. De eerste daarvan, de 
belangrijkste, is: gezelligheid aan elkaar bieden: 
sociaal vertier buitenshuis. Kenmerk van een 
echte sociëteit is dat zij ‘geïnstitutionaliseerd’ 
is: het is een officiële Vereniging, er zijn 
Statuten, er is een Bestuur, een Reglement, 
een Jaarvergadering, er zijn Commissies 
(waaronder één voor de ballotage) en Sancties. 
Kenmerk is verder dat de leden geacht worden 
zich con amore te houden aan ongeschreven 
normen en gewoonten binnen hun socië-
teit. Dit alles ten dienste van hun genoeglijk 
samenzijn: hun sociaal vertier buitenshuis.

N.B.: Ook onze eigen sociëteit heeft vanaf haar 
oprichting in 1851 nog altijd ongewijzigd in de 
Statuten als artikel van doelstelling: “Het doel der 
Sociëteit is de bevordering van onderling genoegen. Ieder 
lid verbindt zich door zijne toetreding, om daartoe, door 
vriendschappelijke omgang en eensgezindheid het zijne bij 
te dragen”.

Sociëteiten in deze betekenis, die zich ook zo 
noemen, zijn er in diverse steden in ons land 
sinds medio 18e eeuw. In de afleveringen 2 - 8 
zijn de voornaamste Haagse sociëteiten ter 
sprake geweest: hun oorsprong, hun wezens-
kenmerken, hun geschiedenis en (van som-
mige) hun ondergang. 
Sociëteiten als zojuist omschreven waren en 
zijn besloten clubs. Ze bepalen zelf hun lid-
maatschapsnormen en de kwaliteiten waaraan 
aspiranten moeten voldoen om te worden 
toegelaten. 
Verder is in die afleveringen ter sprake 

I: Voorgeschiedenis
In een serie van acht afleveringen in FORUM (2010 afl. 5 en 6, en 2011 afl. 1 t/m 6) heb ik voor 
belangstellende soosgenoten de essentie beschreven van het fenomeen ‘Sociëteit’ (wat is nou 
eigenlijk een Sociëteit?) en in grote trekken de geschiedenis geschetst van de belangrijkste 
Haagse Sociëteiten.

gekomen, dat er – lang vóór de eerste boven-
omschreven  sociëteiten – al andere besloten 
gezelschappen bestonden: o.a. de middel-
eeuwse studentenverenigingen, de gilden, de 
rederijkerskamers. Ook die waren meer of 
minder geïnstitutionaliseerd. We hebben ze in 
aflevering 2 sociëteit-achtigen of pré-sociëtei-
ten genoemd.

Besloten en publiek vertier
Náást en ook lang vóór de genoemde besloten 
gelegenheden tot vertier buitenshuis zijn er 
natuurlijk ook al publieke ruimten geweest waar 
‘minder bevoorrechten’ (niet-leden van beslo-
ten gezelschappen, om welke reden dan ook) 
zich wilden en ook konden ontspannen en 
vermaken. In de vroege Middeleeuwen waren 
er al eenvoudige herbergen ( oorspronkelijk: 
bergplaatsen voor het heir, het leger), taveernes 
(oorspronkelijk: taberna’s, bergplaatsen voor 
kostbaarheden), logementen (‘logeer’-, over-

Adriaan van Ostade: Boerenherberg (let op de kruik, 
rechts boven de deur)
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nachtingsplaatsen) en  kroegen (oorspronkelijk: 
openbare ontmoetings- en drankruimten 
waar een  kruik -Duits: Krug- buiten hing als 
uithangbord). Met het vorderen der eeuwen 
werden het er steeds meer.
Even iets méér over die herbergen. Die waren 
bedoeld als (gewoonlijk simpele) mogelijkhe-
den tot overnachten, maar de meeste ook – net 
zoals de taveernes en de kroegen – als publieke 
gelegenheden tot ontspanning (‘so ciaal vertier’) 
voor het eenvoudige poorters- en dorpsvolk. 
En voor de boeren op het schier eindeloze 
platteland, die ook wel eens even buiten hun 
afgelegen hoeve wilden vertoeven. Hoe eenvou-
dig of zelfs pover het interieur van dergelijke 
ruimten meestal ook was, en hoe ruig het er 
soms ook aan toe ging, een kroes gerstenat of een 
roemer wijn of een pint  brandewijn smaakte daar 
lekker, misschien wel juist dáár: in een omge-
ving zonder enige opsmuk of dikdoenerij. 
Overigens, sommige stadsherbergen waren niet 
zo pover. Hier, in ’s-Gravenhage, was ’t Goude 
Hooft een van de oudste herbergen (in 1423 
voor het eerst genoemd), en die was verre van 
armoedig. In 1433 logeerden daar de Heer van 
Arkel en de edellieden in zijn gevolg. En ook 
aan de Plaats, vlak bij het regeringscentrum 
op het Binnenhof, waren er enkele chique 
herbergen, o.a. SintJoris (1459, vanaf 1523  De 
Draek geheten) en De Paeu (Pauw), en van wat 
later datum De Komeet (ongeveer 1650). Daar 
logeerden de gasten van het grafelijk en later 
stadhouderlijk Hof. Maar de meeste herbergen 
en logementen waren toch wel tamelijk armoe-
dige onderkomens voor de gewone burger, in 
en buiten het directe centrum. 

Ruimtelijke expansie, bredere blik
In de vroege Middeleeuwen -- toen het hui-
dige Nederland nog niet méér was dan een 
aantal afzonderlijke graafschappen en gewes-
ten -- was de wereld voor de destijds levenden 
nog klein en overzichtelijk. Dat was zeker het 
geval voor het gewone volk. Zeer weinigen 
kwamen buiten de grenzen van hun dorp, 
ommuurde stad of boerenland. Met uitzonde-
ring dan van zwervers, rondtrekkende koop-

lui. marskramers, vagebonden en  speellieden. 
En van avonturiers die bij  kruistochten en 
pelgrimages, of in veldslagen en oorlogen wat 
verder hadden kunnen kijken. Als dienaren of 
huurlingen in het gevolg van hoge geestelij-
ken of ridders.

Eind 15e en zeker begin 16e eeuw werd de 
wereld voor velen al groter. Te land ont-
stond geleidelijk aan een redelijk wegennet 
(handelsroutes), en daardoor een gewestelijk 
koopmanschap, en wat later zelfs een ‘nati-
onale’ en ‘ínternationale’ handel met steden  
in het huidige Vlaanderen (de lakenhandel 
bijvoorbeeld, met Brugge als centrum). Te 
water kwam er meer scheep- en vrachtvaart: 
binnenvaart van stad naar stad over de rivie-
ren, maar ook vrachtvervoer naar het huidige 
Duitsland (denk aan de Hanzesteden in het 
oosten), en zelfs kustvaart in koggeschepen 
naar de Oostzeelanden en Engeland.
 
Medio 16e en in de 17e eeuw werd de wereld 
nog veel groter, ook voor de lieden uit de 
laagste stand, door hun deelname als scheeps-
volk aan de ontdekkings- en handelsreizen. 

Lucas van Leyden: reizende speellieden
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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
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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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Steeds verder, tot uiteindelijk naar het verre 
Oosten en Westen: de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie (1602) en de West-Indische 
Compagnie (1621). De Hollanders werden de 
‘vrachtvaarders van Europa’. Die koopvaardij-
vaarten werden mogelijk o.a. dankzij de uitvin-
ding van het kompas, dankzij de steeds groter 
en machtiger wordende zeilschepen en door 
de betere bestuurbaarheid van die schepen 
dankzij de uitvinding van het stevenroer aan de 
achterzijde. 
Gevolg: niet alleen de reders en groothande-
laren kregen een steeds ruimere blik, ook het 
gewone volk dat als bemanning op die schepen 
werkte. Beide groepen ervoeren hoeveel er 
buiten de eigen huis- en leefplek aan interes-
sants, ongehoords en exotisch op de wereld 
te beleven was, en konden daarover na terug-
komst heel wat vertellen. Thuis, in de fami-
liekring. Maar natuurlijk ook in de inmiddels 

werden geïntroduceerd. Uit Oost en West, en 
uit alles wat daartussen ligt,  kwamen via de 
VOC en WIC o.a. allerlei specerijen binnen, zoals 
peper, nootmuscaat, foelie, kaneel en kruidna-
gelen, en totaal nieuwe genotmiddelen: thee, cof-
fij, cacao en toeback. Het gebruik ervan werd 
aangemoedigd door de in die tijd befaamde 
geneesheer Doctor Cornelius Bontekoe. Vooral 
de toeback was volgens hem ‘een treffelijk 
hulpmiddel tegen vermoeidheid’.          
Mannen leerden dus toeback suygen uit pijpen 
met lange stelen. En coffij – ook gepropageerd 
door Bontekoe als geestverhelderd middel – 
werd zo populair, dat er in korte tijd (naast alle 

traditionele) geheel nieuwe publieke ruimten 
ontstonden: gelegenheden tot het drinken van 
koffie, ofwel de coffijhuizen. 

Tot zo ver iets over de voorgeschiedenis en het 
ontstaan van koffiehuizen (niet te verwarren 
met de hedendaagse coffee-shops!). Meer over 
de ongekende groei en bloei van deze publieke 
ontmoetingsplaatsen (in Den Haag) in de vol-
gende afleveringen. 

Schepen van de V.O.C., op weg naar nieuwe werelden

qua aantal en vaak ook qua grootte  en soms 
ook qua exclusiviteit overal sterk toegeno-
men besloten en publieke ‘gelegenheden tot 
vertier buitenshuis’. Dus in de vergrotende en 
overtreffende trap van de vroegere eenvou-
dige herbergen, die overigens in hun simpele 
oervorm óók nog steeds bestonden. Het voert 
te ver om, althans hier, op dit alles uitgebreider 
in te gaan. Belangstellenden verwijs ik naar 
aflevering 3 van mijn eerder genoemde serie 
van acht artikelen (Forum, februari  2011). 
Voor dit verhaal is het echter wél van belang te 
vermelden dat er in de lage landen allerlei tot 
dan toe onbekende levens- en genotniddelen 

Doctor Cornelius Bontekoe

Coffij werd als geestverhelderend middel aanbevolen
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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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