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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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   Het 
Forum Ziekenboeg 

bezocht door Marius Roeterdink

Bij Paul Vos zijn de doktoren er 
nog steeds niet achter, wat de 
oorzaak is van alle ellende. Paul 
ondergaat veel onderzoeken, 
maar geen resultaten! Hij houdt 
de moed er in en als het even 
gaat komt hij ‘s woensdags naar 

zijn geliefde soos. Hopelijk krijgt hij spoedig een 
antwoord op zijn vraag en kan hij met zijn ‘licha-
melijke herstelwerkzaamheden’ beginnen!

Piet van Riet wacht op een oproep 
om een 8 uur durende operatie 
te ondergaan voor een nieuwe 
hartklep en nog enkele andere 
kleine ingrepen. Bij de tijd, dat 
u dit leest, kan het zijn, dat de 
operatie al plaats gevonden heeft, 
maar misschien ook nog niet. 
Piet zit met spanning te wachten. Wij wensen 
hem veel succes toe!

Verder heb ik geen berichten van zieken gekregen 
en dat is fijn. Het weer is dan ook aanmerkelijk 
verbeterd en dus gezonder voor ons soosleden.

Het was wethouder Rabin Baldewsingh beloofd 
een exemplaar te krijgen van Het Forum waarin 
hij het monumentenbordje op de gevel schroeft 
en optreedt als spreker op ons dies diner. Maxime 
Hendrickx en Alfred van Bunge werden daartoe 
ontvangen op het stadhuis. De wethouder vroeg 
zijn dank en groeten over te brengen aan de leden 
van ‘De Vereeniging’.
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Het werd een oer-Hollands gebeuren: veel 
water, weilanden, koeien, vogels, jonge gans-
jes en de wolkenlucht die zoveel Hollandse 
schilders heeft geïnspireerd maar ons een 
stijve nek kostte van het hoopvol omhoog 
kijken of de zon nog tevoorschijn zou komen. 
Ondanks de koude wind zat de stemming 
er al vroeg goed in. Onze geweldige kapitein 
Max en zijn lieftallige echtgenote Ellen ver-
telden veel en smakelijk over wat er allemaal 

Roergangers in de huid 
van Hollandse meesters            Door Hetty Dady

Op maandag 10 juni vond onder een grijze wolkenlucht de ‘tewaterlating’ plaats van de eerste 
Soos Sloepentocht, georganiseerd door Sjoerd van der Veen, Max Behrend en Piet van Riet met de 
drie sloepen van Max, Piet en Paul Groot. Het ging richting Kaag Resort Veerpolder waar we in het 
kantoor van de Firma Behrend hartelijk werden verwelkomd met koffie plus. Na een korte uitleg en 
een fluitsignaal van Sjoerd stapten we goedgemutst aan boord. 

te zien was. Tevens zagen we veel soorten 
molens. We hadden van Sjoerd een folder met 
foto’s en uitleg meegekregen maar helaas her-
kenden we er geen een van. Was het dommig-
heid van onze kant of heeft Sjoerd een andere 
route gevaren toen hij zijn aantekeningen 
maakte? Gelukkig was er geen quiz aan ver-
bonden zoals Peter Dady tot onze schrik bleef 
beweren. Na 2,5 uur varen arriveerden we bij 
“Wv Braassemermeer” te Roelofarendsveen. 

Daar stonden koffie en wijn klaar en Sjoerd 
blies op z’n fluitje als sein voor het uitge-
breide lunchbuffet. Het was te koud om 
op het terras te zitten. Vervolgens ging het 
richting kaasboerderij De eenzaamheid in 
de Zwanenburg. Daar werden we opgewacht 
door een enthousiast hondje en aller char-
mants boertje dat zo mee had kunnen doen 
aan “Boer zoekt vrouw”, ware het niet dat hij al 
een vrouw had. Wij weten nu wel allemaal hoe 
je kaas moet maken en voor een soepel prijsje 
kunt kopen.
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Emotioneel
Terug aan boord kwamen de borrelhapjes 
met wijn tevoorschijn. Volgens sommigen 
werd het toen ECHT leuk. De zon deed ook 
zijn uiterste best en aan de pessimisten die er 
niet in geloofden beloofde schipper Max dat 
hij zou schijnen du moment we op zijn terras 
stapten. Aangezien ik op verzoek de hele tocht 
met mijn camera in de aanslag wees hij op 
een tiental paarden in de wei. Toen er een hele 
hoge fluittoon door de lucht snerpte begon-
nen de paarden als op commando in een kring 
te rennen, veranderden van koers en galop-
peerden in een rechte rij naast elkaar richting 
het water. Ter hoogte van onze sloep bleven 
ze opeens stokstijf met gespitste oren staan 
en keken ons als gehypnotiseerd aan, terwijl 
achter mij de hoge fluittoon weer klonk. De 
paardenflui(s)teraar bleek Ellen te zijn! 
Een emotioneel moment en een bijzonder 
cadeautje! 
Rond vijven legden we aan bij het terras van 
Kaag Resort Veerpolder en ziedaar ....schipper 

Max maakte zijn belofte waar ....de zon scheen 
uitbundig en dat bleef zo. De dag eindigde 
dan ook uitermate plezierig, compleet met 
een overvloed aan drank en hapjes die waren 
meegebracht of verzorgd door de catering, die 
tevens een heerlijke Boeuf Bourguignon had 
klaargemaakt met een ijsje als uitsmijter.
 

Stiekum
Koos van der Kruk vermaakte enkele dames 
met zijn verhalen over zijn bezoek aan 
onze Willem Alexander en Maxima i.v.m. de 
Kroningsmantel. Op mijn vraag of hij nog 
stiekum foto’s heeft gemaakt zei hij: ‘Nee, maar 
Beatrix heeft wel een foto van mij gemaakt’. 
Heeft hij daarvan al een afdruk? Nog niet, maar 
die komt nog wel, zei Koos. ‘Ze heeft namelijk 
niet zo’n digitale camera als jij. Ze heeft er nog 
één met een fotorolletje...’

Met bolle buiken en rode hoofden gingen 
mensen tegen 20.00 uur naar de auto. Ik 
verwachtte dat Sjoerd als slot een fluitsignaal 
zou geven maar dat gebeurde niet. Die houdt 
hij erin om thuis te gebruiken om Wil in het 
gareel te houden, denk ik. Volgend jaar is er 
weer een sloepentocht en wel op maandag 2 
juni. Dan is het plan om naar het ‘Giethoorn’ 
bij Aalsmeer te gaan met een bezoek aan een 
jachtwerf.  Een compliment aan het adres van 
de organisatoren van deze geslaagde dag voor 
weinig geld met veel dank aan de sponsoren. 
Volgend jaar wordt het natuurlijk de HELE dag 
zonnig!
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En klik zegt de bril
Ron Verschoor gaf vorige week een demonstratie van zijn 
hyper moderne klik-in klik-uit bril. Aanvankelijk was dat 
schrikken want het leek erop dat het montuur brak en hij 
verder gemankeerd de avond door moest zien te komen. 
Maar Ron wist beter. De bril is een nieuwe ontwikkeling 

voor die mensen die hun bril steeds kwijt zijn of niet langer aan een koordje voor zich wil-
len laten bungelen. De klik-in klik-uit methode lost dat netjes op. 
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Tal van vragen kwamen naar voren en deden 
op hun beurt weer de ronde. Er werd door de 
aanwezige leden nogal uiteenlopend gere-
ageerd op het omvallen van de cateraar. De 
een haalde zijn schouders erover op en zag 
hierdoor zijn kritiek op de cateraar bevestigd, 
de ander toonde zakelijk medeleven omdat al 
veel ellende aan een faillissement vooraf gaat 
en nog veel meer erna op je afkomt. Sterk wis-
selende reacties dus. Niet op de laatste plaats 
kwam ook de uitermate gunstige regeling die 
de sociëteit had met Boenk had ter sprake. Als 
mooie inkomsten verdwijnen, welke gevolgen 
heeft dat dan voor de sociëteit? We zullen 
zien, maar het is niet onwaarschijnlijk dat we 
op de kleintjes moeten gaan letten. Zeker in 
deze barre tijden. 

Secretaris Aloys had ons reeds per mail feite-
lijk uitvoerig geïnformeerd over het slechte 
nieuws en het bestuur was al direct in gesprek 
gegaan met de curator. Voorzitter, secretaris 
en penningmeester waren, ruim voorafgaand 
aan het rechterlijke uitspreken van faillis-
sement, nog in gesprek geweest met Fred 
Weerdenburg. Het baatte allemaal niet meer, 
ook de bank zette er een streep onder en 
Boenk was gedoemd te stranden. Treurig ook 
voor alle medewerkers onder wie Noelle. Die 
avond kwam zij nog even bij de microfoon 
om de leden te bedanken voor de spontane 
collecte.

En zo kwam de firma Sallo uit het Forepark in 
Leidschendam in beeld als voorlopig nieuwe 
cateraar. Die kon snel inspringen. De zoon 
van de eigenaar werd welkom geheten door 
Peter Robijns die hem veel succes toewenste 
en bijgaande limerick als steun in de rug ten 
gehore bracht. Wat we deze avond kregen 
opgediend kregen was in elk geval veelbe-
lovend. Zo viel te beluisteren. De komende 
maanden volgt een weloverwogen definitieve 
keuze op een nieuwe cateraar. 

Geraakt door het faillissement van Boenk 
Het gesprek op die bewuste avond ging grotendeels over niets anders dan het faillissement van 
Boenk. En hoe zou dat nu allemaal verder moeten met de catering binnen de sociëteit? 

Het failliet van Boenk is tragiek

Bij Sallo proef ik dynamiek

Het gebaar van een drankje

Roept om een bedankje

Wordt ervaren als zeer sympathiek 

                                          (PR)
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Weet u het nog? Hans Lamb in ‘De Biecht-
stoel’? Wij spraken met het langste lid en de 
blingbling vierde hoogtij! Bovendien was het 
lekker dichtbij. Gewoon een thuiswedstrijd. 
Hoe overtref je dat? Het langste lid? Jazeker, 
dan slaat de fantasie toe en hebben wij het 
ineens over het kleinste lid. Het scheelt slechts 
centimeters. Maar met Johan van Kampen heb 
je weer een kanjer. Weliswaar moeilijk te pak-
ken te krijgen. 

Immers, ik zat klaar voor onze eerste afspraak. 
Koffie gereed, gebak geraffineerd opgesteld, 
kindertjes naar bed, haartjes nat en zilver 
gepoetst. U kent dat wel. Letterlijk alles gedaan 
om de Burgemeester van Madurodam feeste-
lijk te ontvangen. Dan komt er een akelig mis-
verstand. Inderdaad, lekker! Sterker, hij gaat 

daarna driftig en druistig op vakantie. Niks 
geen a,b,c-tje. Gewoon afzien! Aanvankelijk 
betiteld als Paulus de Boskabouter, ga je toch 
weer gewoon door. 

Motorduivel 
De tweede afspraak volgt. En op de Dag des 
Oordeels wordt mijn appartement en al het 
overige doorgaande verkeer compleet in hef-
tige rookwolken gehuld. Toen de mist echter 
min of meer opgetrokken was, zag ik een zeer 
volwassen en kolossale motorfiets. En een uit 
de kluiten gewassen helmpie. Maar dat zongen 
ze ook over Willempie, dus dan is het hele-
maal fantastisch als Johan van Kampen zich 
uitkleedt en ‘naakt’ mijn stulpje betrekt. En 
dat maakt meteen een welkom bruggetje naar 
onze gast, Johan van Kampen. Want voor dat de 

In de biechtstoel met Johan van Kampen
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Een bevlogen kanjer die uitdagingen
niet schuwt en de sociëteit dient
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Documentatiecentrum. Sterker, Johan, met zijn 
rijk gevulde rugzak, ging in Zoetermeer werken 
waar hij Hoofd Repro werd. In goed Hollands 
betekende dit dat alles wat bij de arbeidsvoor-
ziening gedrukt, gestencild, gekopieerd en 
geschreven werd door zijn handjes ging en 
‘gisteren’ als een olievlek over het land ver-
spreid werd. 

zelf meegebrachte kloeke etenswaren goed en 
lekker genuttigd waren, begint Johan te praten 
en blijkt dat ook hij zijn draai gevonden te heb-
ben. 

Opvoeding
Nu heeft hij het, kort door de bocht, gewoon 
heel goed gedaan. En hoewel hij tegen heeft, 
dat Voorburg vreemd grondgebied is voor 
hem, is hij toch tot een op het bot gemotiveerd 
Hagenaar. Jawel, geboren en getogen. Niks 
mis mee natuurlijk, zeker als hij praat over 
zijn keurig beschermde opvoeding. Was religie 
weliswaar niet de hoofdmoot maar duidelijk 
werd hij bijgepraat over respect voor anderen 
en hoe nu precies in de maatschappij te staan. 
En omdat wij nu toch lekker onder elkaar zijn, 
gaat Johan op zijn 14de (en acht maanden!) op 
advies van de oude Van Kampen van school en 
een vak leren. Hij was, zo jong nog, een geta-
lenteerd leerling loodgieter. Inderdaad! Alle 
begin is effen wennen. Gewoon mond houden, 
kijken, leren en net zolang totdat ook hij het 
kunstje heeft geleerd. En een knappe loodgie-
ter kan toch ook voor ruig broodbeleg  zorgen 
(ik spreek uit ervaring; een zo’n atleet hebben 
wij zelf in de familie!). 

Windeieren
Echter, een advertentie leerde Johan dat er nog 
meer te koop is in de maatschappij. Het was de 
Hollandsche Betongroep, die iemand voor de 
postkamer zocht. Wederom driest en druis-
tig belde hij op naar de heer De Bakker. Was 
allemaal prima. Op een kleinigheidje na. Zij 
zochten een 65plusser en Johan was net 18. Een 
weliswaar klein verschilletje maar niet geheel 
onbelangrijk. Niet duidelijk is of er wellicht 
smeergeld is betaald maar Johan kreeg de job. 
En hij groeide. Wist van geen ophouden en 
jobhopte van teen naar tander. Ondertussen 
zag Johan kans om zijn avond-MAVO te halen. 
Eenmaal lekker in zijn ritme denderde hij heel 
knap door naar de avond-HAVO. Dat heeft 
hem geen windeieren gelegd. Immers, het 
fundament werd steeds steviger. Zo verhuisde 
hij naar het Stoomwezen, waar de archieven 
tot achter de komma klopten. Hij ging meters 
maken met zijn carrière en werd Hoofd 

Hij luistert, kijkt en
leert het kunstje

Coulissen
De ‘kleine’ Van Kampen stoomde door. Sterker, 
werd gevraagd om Facilitair Manager te wor-
den. Ja, dat was ineens een heel ander verhaal. 
Immers, ‘papier’ was gewoon ‘papier’, maar 
hier kwam wel iets anders uit de coulissen. 
Andere eisen werden gesteld en daarnaast was 
het een heel brede functie. Immers, verdeeld 
over diverse locaties waarbij de een ‘slechts’ 
800 man werkten en bij de ander waren nog 
eens 350 man ondergebracht. Deze ‘clubjes’ 
faciliteren, dat wil zeggen dat eenieder goed 
kon functioneren dat was de corebusiness. Wij 
hadden geen haast en Johan was toch gemo-
toriseerd en dus hebben wij kennis kunnen 
nemen van al zijn strapatzen. En duidelijk 
werd hoe het bij Centrum Werk en Inkomen er 
soepel aan toeging. 

De sociëteit is voor hem een warm bad
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Vindingrijkheid
Het was zelfs zo breed, dat bij een nieuwe 
reorganisatie naast het Hoofdkantoor een 
volwassen tent als tijdelijk onderkomen gestald 
werd. En dat bij een weerbericht, dat code rood 
en windkracht 8 a 9 werd voorspeld. Die tent 
moest in het weekend gestut worden. Maar 
hoe doe je dat? Dan blijkt de vindingrijkheid 
en creativiteit van Johan van Kampen gren-
zeloos. Een aantal mannen van de scouting 
werd gecharterd en letterlijk met alle handjes 
werd de tent gedurende 18 uren in bedwang 
gehouden. Iets, wat ze bij ‘de buren’ niet kon-
den zeggen. Die tent was richting Wladiwostok 
gevlogen. Wij gaan het natuurlijk niet span-
nender maken, dan het is. Feit is echter wel, dat 
Johan Ed Sinke (wie kent hem niet?) tegen-
kwam, die langs zijn neusweg informeerde of 
de horizon van Johan ook verlegd kon worden 
naar Rotterdam. Er werd niet lang gesmoesd 
en Johan maakte zijn volgende transfer in de 
eredivisie. Hij werd in Rotterdam Teamleider 
van de Facilitaire Uitvoering. 

Bruggetje
Na een aantal stormachtige ontwikkelingen is 
Johan nu bezig met het coachen, begeleiden, 
managen en nalopen van mensen, die door de 
vele reorganisaties tussen de wal en het schip 
zijn gevallen. Kortom werkloos zijn. Denk 
maar bijvoorbeeld eens aan een kaderlid, dat 35 
jaar zijn werk voortreffelijk gedaan heeft en nu, 
na de zoveelste reorganisatie, werkloos thuiszit 
en weer op zoek moet naar een nieuwe baan. 
Johan bestuurt dat met ervaren handen. Nieuw 
bij deze functie was wel het feit, dat Johan zich 
moest inleven in de rol van de werkgevers. En 

dat maakt meteen een mooi bruggetje naar de 
Sociëteit. Immers, daar loopt van ‘alles’ rond. 
Zodat Johan ook kennis kon nemen van de 
houding van werkgevers. 

Blijmoedig
Dat Johan vele meters heeft gemaakt in zijn 
maatschappelijke carrière laat onverlet dat hij 
een prima thuisbasis heeft. Privé staat de zaak 
op de rit. Maar wat wil je ook met een vrouw 
als Carla en een prima nageslacht. Tweelingen, 
zonen, u roept het en wij schrijven het. Hij 
heeft inderdaad twee ‘meiden’ Arjanne en 
Janice en een kanjer van een zoon Rik. Dikke 
twintigers inmiddels en Johan heeft zijn taak 
volbracht door zijn kinderen blijmoedig te 
verhalen over de bloemetjes en de bijtjes. 
Sterker, hoe precies is niet duidelijk. Feit is 
echter, dat Johan in oktober opa wordt. Een 
heel breed terrein vol nieuwe ontdekkingen. 
Wij hebben inmiddels een aantal doorgewin-
terde grootvaders, dus Johan kan in uiterste 
nood altijd bellen. Ja, privé is het ook een druk 
baasje. Geïntroduceerd door het Opperhoofd 
van alles wat maar naar lakei smaakt, Martin 
van der Zwan. Iets, waar hij hem nog altijd 
dankbaar voor is. De Sociëteit voelt voor hem 
als een warm bad. Dat blijkt ook wel. 

Evenwicht
Er is geen gelegenheid of Johan laat hem op 
de Sociëteit niet aan hem voorbijgaan. Een wil-
lekeurige greep. Trips naar Turkije en Spanje: 
Johan was erbij. De Soos Angels, Johan bast zijn 
partijtje mee over ’s herenwegen. Klaverjassen, 
jazeker. Iedere woensdagmiddag start hij daar 
om vervolgens door te gaan met het kurken. 
Secretaris van Anonymus, trouwer kan nie-
mand zijn. Maar Johan houdt van uitdagingen. 
Zo is hij ook via de Sociëteit lid geworden van 
de Vrijmetselaars. Alleen de activiteiten met de 
scouting staan op een laag pitje. Ooit penning-
meester geweest van een Scoutingvereniging, 
heeft Johan nu zijn handen meer dan vol. Het 
is duidelijk. Wij hebben gesproken met een 
uiterst ambitieus en bevlogen man, die de 
uitdagingen bepaald niet schuwt en een prima 
evenwicht heeft gevonden tussen zakelijk en 
privé.



palet van gegrilde 
tonijn op zeewier 
en tartaar van 
tonijn en wasabi. 
Hoe bedenk je 
het! Maar ook 
de Andijker 
lamsbout met 
kotelet honingthijmsaus, groente couscous 
en roseval aardappelgratin viel in de categorie 
overtreffende trap. En wat te denken van het 
Zomerkoning dessert, aardbeien bavaroise en 
sorbetijs. Een vakkundig doordachte finale die 
met koffie en friandises werd onderstreept. 
Een terecht royaal applaus dus voor de zeer 
gewaardeerde kokende leden met wie we alleen 
maar kunnen hopen op een spoedig vervolg 
van hun zo enthousiaste succesvolle inzet. 
Mmmmmm in het kwadraat.
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Bezieling en enthousiasme als smaakmakers
Dat was wederom heerlijk culinair genieten 
op 3 juli toen het team van ‘Koken voor Leden 
door Leden’ de avond kleurde met mooie 
spijzen. De brigade onder bezielende leiding 
van maître Steef Gronheid had er andermaal 
veel werk voor verzet. Het menu bedenken, 
inkopen en er voor zorgen dat alle ingrediën-
ten fraai vormgegeven op de borden kwamen. 
Ga er maar aan staan! 

De hand van de meester was tot in de punt-
jes zichtbaar. Een en al tevredenheid dus 
aan de tafels waar de leden zich als het ware 
getrakteerd wisten op het beste van de dis. 
Tijdens de borrel golden de amuses reeds als 
een feestelijk voorafje: een gekarameliseerd 
soesje gevuld met een mousse van eenden-
lever en een hemelse tompouce gevuld met 
gerookte zalm en humus. Aan tafel wachtte een 

Een opkomst van 70 leden
Is alweer een tijdje geleden
Daarom deze korte aubade
Voor de 9 man sterke brigade
Ons ster team van koken voor leden
                                       (PR)
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In memoriam in het Latijn, in gewoon 
Nederlands: in herinnering aan André; een 
trotse rots in de branding, stralend als de 
vuurtoren van Scheveningen, groot van pos-
tuur en van hart. André werd in 1998 lid van 
Sociëteit de Vereeniging. Hij werd geïntrodu-
ceerd door Marius Roeterdink. Hun beider 
lidmaatschap van de tennisvereniging METS 
zal daar wellicht mede debet aan zijn geweest. 

André was toen 65 en had wel zin in iets 
nieuws en dat vond hij heel snel op de 
Sociëteit, waar hij al snel tot de ‘harde kern’ 
ging behoren: de leden die er eigenlijk wel 
elke woensdag zijn. Op die woensdagen deed 
André aan  een paar van zijn passies: brid-
gen (daar was hij voor sommigen te goed in), 
klaverjassen en ook biljarten konden hem erg 
bekoren. Bij dat biljarten deed hij ook mee 
aan een speciale vorm daarvan: kurken met 
humor en gezelligheid. Als er weer eens een 
Soosvriend de pech had veel punten weg te 
geven, klonken de lachsalvo’s vanaf het biljart 
tot op de kegelbaan

Na zijn overlijdensbericht heb ik met verschil-
lende vrienden in de Sociëteit herinneringen 
opgehaald aan André. Unaniem was de opvat-
ting dat André een plezierig, buitengewoon 
sociaal en gezellig mens was.  Een onder-
houdend tafelgenoot. Zijn interesse, humor, 
enorm relativeringsvermogen en kenmer-
kende lach werden genoemd. Er kwam nooit 
een negatieve opmerking over zijn lippen 
en hij wist met een enkele vraag of zinsnede 
altijd alles weer terug te brengen tot de juiste 
proporties. Er waren altijd wel gesprekson-
derwerpen en die gesprekken waren plezierig. 
André was niet een man van steen en had een 
ziel met diepgang, met praktische wijsheid. 

Zelf bewaar ik fijne herinneringen aan de vele 
keren dat ik met hem sprak over wat voor 
onderwerp dan ook. Nationale of internationale 
politiek, de bezuinigingen bij defensie, het wel 
en wee van de Sligro/Ven. Altijd geïnteresseerd, 
altijd benieuwd naar andere ervaringen. Hij 
kon vol enthousiasme spreken over vroeger en 
het halen van een broodje lever ‘s avonds laat. 
Nog meer begonnen zijn ogen te schitteren als 
hij het had over zijn dochters, zijn schoonzo-
nen, Jeane en hij was dol op zijn kleindochters. 
De studieresultaten van de meiden kwamen 
breed voor het voetlicht. Wat was hij dan een 
trotse opa!

Ook bij reizen met andere soosleden was André 
graag van de partij. Rondvaren bij Turkije en 
daar op een bonte avond voor Sinterklaas spe-
len met voor iedereen een gedicht en een klein 
cadeautje. Op diezelfde bootreis kwam het 
gezelschap onder andere op Kos. De meerder-
heid van de deelnemers besloot om in zee te 
gaan zwemmen. Dat was eens een afwisseling 
voor echt hele dagen, van de vroege ochtend 
tot de late avond, klaverjassen. André en Wolf 
Janssen  voelden echter niets voor dat zwem-
men. Dus hadden zij een auto gehuurd en het 
eiland verkend. Hoog in de bergen vonden 
zij een geweldig visrestaurant met uitzicht 
over Kos, de zee en Kalymnos in de verte. Hier 
hebben André en Wolf enkele uren met een 
voortreffelijke lunch doorgebracht en op letter-
lijk hoog niveau de wereldproblemen opgelost. 
André en Wolf  hebben er enorm van genoten.

De laatste reis was ongeveer twee jaar geleden 
naar het Oktoberfeest in München. Dat vond 
André prachtig. Die mooie stad, lekker eten, 
veel bier en vooral gezelligheid. Ook bij het 
Soosgolf is André kort van de partij geweest. 

André Nap
‘Hij moest het spel zonder aas 
 of joker uitspelen’

IN MEMORIAM
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Het was toch niet zo zijn ding. De eerste keer 
dat hij op een lange 18 holes aan kwam. Bleek 
hij midgetgolf ballen in zijn tas te hebben. Wel 
goed voor het laatste stukje van een hole maar 
wat minder als je er honderd of meer meters 
mee wilt slaan. Hebben wij in goed overleg 
opgelost. André werd er weer niet koud of 
warm van!

Nu ruim twee jaar geleden kreeg André van de 
arts te horen dat hij nog maar een paar maan-
den had. Voor ieder van ons loopt altijd de 
klok van het leven, eigenlijk vanaf je geboorte 
maar vanaf dat moment hoorde André die klok 
tikken. Om in zijn kaarttermen te praten: de 
kaarten waren geschud maar André moest het 
spel zonder aas of joker verder uitspelen. Hij 
was een goed kaartspeler en dat heeft hij ook 
laten zien. Die paar maanden werden uiteinde-
lijk twee en een half jaar en dat zonder azen of 
jokers. Hoe moedig doorstond hij die periode. 
Hij is nog een enkele woensdagavond op de 
Soos geweest, met moeite, maar hij kwam! Zijn 
laatste keer tussen zijn Soosvrienden was op de 
Nieuwjaarsreceptie begin januari. Ik wil eindi-
gen met een tekst die staat op een gedenksteen 
op Landgoed Bronbeek. Deze vind ik nu zeer 
van toepassing. 

De steen is sterk, maar het ijzer breekt hem
Het ijzer is sterk, maar het vuur smelt het
Het vuur is sterk, maar het water blust het
Het water is sterk, maar de zon verdampt het
De zon is sterk, maar de wolk verduistert haar
De wolk is sterk, maar de wind drijft hem voort
De wind is sterk, maar de mens weerstaat hem
De mens is sterk, maar de dood slaat hem neer
De dood is sterk, maar sterker dan de dood is de 
LIEFDE
De liefde vergaat nimmer meer

Sociëteit de Vereeniging herdenkt met eerbied 
en dankbaarheid haar zeer gewaardeerde lid 
André Nap. André, dank dat jij in ons midden 
was. Dank dat wij jou mochten kennen. Wij 
zullen je missen. 

Scheveningen, 30 mei 2013
Theo Damen, Voorzitter

Open monden bij 
proefles biljarten
Op woensdag 10 juli kwam biljartleraar Ben 
Duivenvoorde op bezoek op de soos om ons een 
paar kneepjes te leren in het edele biljartspel. Zelfs 
van onze ‘crack’ Jan viel de mond open bij deze 
demonstratie! Dit was een ‘proefles’ om te zien of 
dit iets is voor de biljarters en dat is het zeker! Het 
was een zeer leerzame biljartmiddag en er is voor-
lopig afgesproken om de laatste woensdag van de 
maanden september, oktober, november, decem-
ber (?), januari, februari en maart van 13.00 uur tot 
16.00 uur biljartlessen te krijgen om ons niveau 
ietwat op te vijzelen. Elk uur zijn er 4 of 5 biljarters, 
die instructie krijgen. De heer Duivenvoorde her-
kende bij de ‘oude rotten’ veel basisfoute handelin-
gen, zoals het vasthouden van de keu, of het stoten 
van de bal en nog enkele andere zaken. Ik weet 
zeker, dat hij ons veel zal kunnen leren en dat wij 
er ook veel plezier aan zullen beleven. Worden wij 
beter dan de (biljart-) sociëteit Zwolle?!

De interne  competitie staat nu stil en begint weer 
op 4 september en starten wij met de 2e ronde 
Libre en Bandstoten. De heren Kersten en De 
Haas staan bovenaan met bandstoten en de heren 
Quaedvlieg en Van Egmond staan bovenaan met 
Libre, maar….  deze heren voelen de hete keu in 
hun nek! Het wordt echt spannend, wie met de 
eer (en beker) gaat strijken. De Ere tribune is reeds 
uitverkocht!

Marius Roeterdink 

DAMESGROEP 
De eerstvolgende dinerbijeenkomst zal plaatsvinden op

dinsdag 8 oktober
In het Sociëteitsgebouw

Bar open vanaf 18.00 uur, diner circa 19.30 uur

Voor deze bijeenkomst, waar drankjes en diner voor 
eigen rekening zijn, kunt u zich tot  uiterlijk vrijdag 4 
oktober 12.00 uur opgeven bij Eveline Lansink, e-mail: 
hj.lansink@planet.nl of 070 3 55 99 67. Mocht u onver-
hoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, laat het mij dan 
eveneens weten. Bent u nu niet in de gelegenheid aan-
wezig te zijn, op 21 november komen we weer bij elkaar. 
Dames van nieuwe leden zijn van harte welkom.

Eveline Lansink
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Menno Alkema
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Pastoor Jacobuskerk leidt 
ons rond door zijn domein

Ooit meer te weten hebben willen komen 
over onze ‘buurman’, de grote kerk aan de 
Parkstraat? Dan doet zich daartoe op woensdag 
25 september een unieke gelegenheid voor. 
Pastoor dr Ad van der Helm, die twee jaar 
geleden onze gast was in de sociëteit, verzorgt 
exclusief voor leden van ‘De Vereeniging’ een 
rondleiding door zijn christelijke domein. Dat 
houdt o.a. in dat we ‘uit de eerste hand’ meer te 
weten te kunnen komen over architectonische 
aspecten van dit rijksmonument, de liturgi-
sche betekenis, de geloofsgemeenschap en de 
bedrijfsvoering. 

De pastoor wordt bij de rondleiding terzijde 
gestaan door de heer J. Happel, kerkbestuur-
der gebouwen en beheer, die ook gids is van 
de Jacobuskerk. De rondleiding begint om 
16.30 uur op het plein voor de kerk en duurt 
circa anderhalf uur. Om 18.00 uur worden de 
deelnemers ontvangen in de pastorie met een 
‘borrel en een nootje’, zoals in het vooruit-
zicht gesteld wordt. Om 18.30 uur is het einde 
bezoek vanaf de Willemstraat en zijn we op tijd 

terug in de sociëteit voor het diner. 
Het is belangrijk dat u tijdig bekend maakt 
of u aan de rondleiding wenst deel te nemen. 
Maak uw deelname niet later dan 15 augustus 
a.s. bekend via avb@bunchhouse.nl. Alfred van 
Bunge geeft dan het aantal belangstellenden 
door aan de heer Happel. Maximaal 40 perso-
nen kunnen aan deze excursie deelnemen en 
in volgorde van binnenkomst genoteerd.

Het kerkbestuur vraagt voor rondleidingen 
altijd een geringe bijdrage voor onder-
houd en instandhouding van het gebouw. 
Speciaal voor de leden van de sociëteit biedt 
het kerkbestuur de rondleiding echter aan 
tegen een gereduceerd tarief ‘vanwege de 
bijzondere burenrelatie die al meer dan een 
eeuw bestaat’.  De kosten voor de groepsbe-
zichtiging kerkgebouw en het gebruik van 
de ontvangstkamers pastorie bedragen totaal 
€ 200,--. Voor de ontvangst met borrel plus 
versnapering wordt € 5,-- per persoon in 
rekening gebracht. Het belooft iets bijzon-
ders te worden.

Zomerfeest in paardenstal
Welkom in de paardenstal op Duinrell voor de familie-BBQ op 29 juni. 
Deze keer was het Anonymus-zomerfeest niet op de bekende locatie bij 
GroenGeel. Zo te zien op de foto’s van Daniel Schutterop, beviel het de 
leden met aanhang en kinderen wel Volop entertainment, gezelligheid 

en de inwendige mens had ook niets te klagen.
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In memoriam Sjaak Hooymans, een dijk van 
een echtgenoot, een trotse vader, een gezel-
lige opa, een integere Soosvriend,  niet groot 
van postuur maar groot van hart. 

Sjaak werd in mei 1996 lid van Sociëteit de 
Vereeniging, deze maand 17 jaar geleden. 
Sjaak was toen 46 jaar. Woensdagavond was 
vanaf dat moment regelmatig geblokkeerd in 
zijn agenda; dat was zijn Soosavond met zijn 
Soosvrienden. 
Op die woensdag raakte Sjaak al heel snel 
verslingerd aan twee activiteiten: klaverjassen 
en een bijzondere vorm van het biljarten. Op 
dat klaverjassen kom ik straks nog terug. Het 
biljarten waar Sjaak van hield heet kurken, 
waarbij hij uiteindelijk dan toch wel voor de 
winst koos en niet voor het verlies. De echte 
ondernemer Sjaak kwam dan prachtig  naar 
voren. Zorg ervoor dat je op het einde van 
de dag positief staat. Dan speelde hij zijn bal 
veilig over rood. Het leverde niets op maar 
het kostte in ieder geen punten. Dat heeft 
toen op onze Soos een vaste naam gekregen. 
Op veilig spelen heet bij ons al jaren …: een 
Hooymansje! Ik denk dat die benaming nog 
héél lang zal voortleven. 

Sjaak reisde veel met zijn soosvrienden. Naar 
Cuba in 2005, 3 of 4 keer naar Turkije tussen  
2006 en 2011, naar Jordanië in 2007 en in 
2011 naar de oktoberfeesten  in München. 
Sjaak vond ook die reis prachtig: Lederhosen, 
mooie Dirndels met elk wel 10 bierpullen in 
de armen, Beierse witte worsten met zoete 
mosterd en vooral heel veel plezier onder-
ling. Helaas bleek dat zijn laatste reis met zijn 
Soosvrienden te zijn. 

Een paar anekdotes over dat klaverjassen 
op reis.  Op de eerste Turkije zeilreis blonk 
hij uit in de rol van Ria Visser (kunt u zich 
dat voorstellen: Sjaak als Ria Visser?) die als 
assistente van Mart Smeets (gespeeld door 
Cees Postema, daar heb ik wel beeld bij) de 
prijzen uitreikte voor het klaverjassen. Sjaak 
had de grootste lol. 
Op de reis naar Cuba kreeg Sjaak  met 
zwager Ed geen genoeg van dat klaverjassen. 
Zelfs rijdend in het busje over dat prachtige 
eiland werd samen met Cees Postema en 
anderen doorgespeeld. Hoezo het Cubaanse 
landschap bewonderen?? Op al die reizen 
was er een belangrijke rode draad die overal, 
waar onze Soosvrienden ook waren, door het 
leven van Sjaak liep. Op elke reis belde hij 
elke dag met Wilma. Als dat geen ware 
liefde is…

Sjaak was gewoon een hele fijne vent was, 
een heel echt mens, integer, trouw. Die wat 
krakende stem en die wat schrille lach, ja dat 
was Sjaak, een echte vriend van ons allen. Er 
was nooit een gebrek aan gespreksonderwer-
pen en die gesprekken waren plezierig en 
vaak vol met humor. Hij kon echt genieten 
en dat zag en voelde je. Hij was ook gul. Een 
onvergetelijk warm mens. Iemand die zijn 
hele leven keihard gewerkt heeft en maar 
net begonnen was aan het genieten van 
een leven als pensionado. Helaas werd dat 
afgestopt door die onverwachte en oneerlijke 
dreun. 

Hij was er door ontdaan en je merkte bij 
ieder contact hoe zwaar het voor hem was, 
maar ook hoe moedig hij het doorstond. Dit 

Sjaak Hooymans
‘Achter de tranen de glimlach
 van de herinnering’

IN MEMORIAM
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had hij toch niet verdiend. Hij is nog een 
enkele woensdagavond op de Soos geweest, 
met moeite, maar hij kwam. Hij deed zelfs 
mee met het klaverjassen! 
Ook was hij vorig jaar nog op de Soos BBQ 
bij GroenGeel. Iedereen genoot daarvan. 
Zijn laatste keer tussen zijn Soosvrienden 
was op de Nieuwjaarsreceptie begin januari 
van dit jaar. 

Enige tijd geleden zag ik een tekst die ik nu 
uitspreek.

‘We zouden samen opgaan, 
hebben wij elkaar beloofd. 
En als het donker wordt en 
we de weg kwijtraken 
of als onder het lopen mijn hand uit de 
jouwe glijdt 
dan wacht ik op je 
en als ik achterraak, 
wacht dan op mij’.

Wat hadden wij hier op aarde nog graag 
gewacht op Sjaak. Maar wat Sjaak en wij ook 
deden, hij raakte de laatste maanden steeds 
weer achter en ook steeds verder. Stilstand 
werd sluipend achteruitgang. Maar Sjaak 
zou Sjaak niet zijn,  de goeie zakenman met 
het gevoel voor een positieve balans aan 
het einde van de dag. Hij heeft nu de rollen 
omgedraaid. Wij hoeven niet meer op hem 
te wachten. Hij is ons voorgegaan en Sjaak 
wacht nu op ons. Wij hebben tranen van 
intens verdriet. Maar wat ons ook blijft, is 
die glimlach van een hele fijne en onuit-
wisbare herinnering aan onze bijzondere 
Soosvriend Sjaak.

Alle leden van Sociëteit de Vereeniging her-
denken met respect, genegenheid  en dank-
baarheid hun zeer gewaardeerde Soosvriend 
Sjaak Hooymans. 

Scheveningen, 31 mei 2013
Theo Damen, Voorzitter

Verzamelen
Ongetwijfeld heeft u als kind ook wel een 
verzameling gehad. Postzegels, sigarenbandjes 
en suikerzakjes waren favoriete voorwerpen om 
te verzamelen. Zo ging dat toen. Bij het ouder 
worden komen er andere hobby’s en raakt de 
verzameling verweesd. 
Onlangs was er een onderwerp op het nieuws 
over mensen met bijzondere verzamelingen. 
Zo was er iemand die timmermanspotloden 
in allerlei soorten, maten en kleuren verza-
melde en zijn collectie besloeg toch al gauw een 
hele garage. Weer iemand anders verzamelde 
kroonkurken van biermerken uit alle delen van 
de wereld. Boeiend, ieder zijn eigen hobby zal ik 
maar zeggen.

Dat zo iets toch uit de hand kan lopen heb ik 
meegemaakt in mijn tijd bij de GGD Rotterdam 
toen ik leiding gaf aan het Vangnet- en Advies 
team. Dat was een groep psychiatrisch verpleeg-
kundigen die onder andere bij ernstige vervui-
lingen te hulp werd geroepen. Zo was er iemand 
wiens gehele 3 kamer flat tot borsthoogte gevuld 
was met lege bierblikjes en weer een ander had 
zijn flat helemaal volgestouwd met fietswrakken. 
Dan is er een grens gepasseerd waarin gewoon 
gedrag overgaat in ziek gedrag.

Zelf zit ik midden in een verhuizing. De laden-
kasten van mijn studeerkamer gaan open en 
dan openbaart zich een zee aan krantenknipsels, 
wegenkaarten, oude jaargangen van opiniebla-
den et cetera. In gedachte zie ik al een verpleeg-
kundige van de GGD langskomen en besluit 
dan ook maar om veel ervan naar de vuilstort te 
brengen. Maar niet mijn eerste postzegelalbum. 
Die blijft, er zijn grenzen.

VAN DE KANT 
BEZIEN
Door Cees Postema
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De spreuk: ‘Ken Uzelve’ stond bij de oude 
Grieken boven de ingang van de tempel van 
Apollo in Delphi. De spreuk wordt toegeschre-
ven aan Socrates. Dezelfde spreuk staat tegen-
woordig ook in elke maconnieke tempel van 
alle Loges in de Vrijmetselarij. In de macon-
nieke wereld is zelfkennis een dynamisch 
leerproces dat gericht is op het worden van een 
betere mens.  Van Dale omschrijft zelfkennis 
als een statisch proces en als een moment-
opname: zelfkennis is kennis van het eigen 
bewustzijn en het eigen gevoel.
Niet altijd komt ons zelfbeeld overeen met het 
beeld dat een ander van ons heeft. Dat heeft te 
maken met de wijze waarop de ander ons ziet 
en waarneemt (perceptie). Deze waarneming 
wordt vaak beïnvloed door uiterlijke kenmer-
ken zoals kleding, baan, status, auto, woning, 
baan maar ook door subtiele onderscheidings-
kenmerken en geschreven en ongeschreven 
normen/waarden (oud geld versus nieuw) Wie 
heeft er nu gelijk ? ‘The truth lies in the eye of 
the beholder’. 

De Soos: Uit velen zijn wij één
Binnen de Soos zijn wij allen vrienden. Dat 
bindt ons. Uit velen zijn wij één. Wat ons 
scheidt, maar meer nog wat ons onderscheidt, 

‘Vaak zien we de ander als iemand uit 
een categorie, hoe arbitrair die ook is’
Harry Bovenlander hield begin juli een vermakelijke toespraak. Het thema was Zelfkennis. Voor het 
Forum maakte hij een samenvatting. ‘Als het beeld dat de buitenstaander van u heeft niet overeen-
komt met het beeld dat u van uzelf heeft, wordt het tijd om aan uzelve te gaan werken’.

is bepalend voor hoe anderen ons zien. Het 
ledenbestand van de Soos is gevarieerd. Een 
benadering voor deze diversiteit is het indelen 
van het ledenbestand in hoofdcategorieën. 
Deze indeling is arbitrair, maar vaak zien wij de 
ander als iemand van een categorie.

Acht hoofdcategorieën in ons Ledenbestand
Categorie 1: Burger of Militair? 
Nergens is het onderscheid zo groot als bij 
de Krijgsmacht. Je bent militair (actief, bui-
ten dienst of veteraan) of je bent burger. 
Verschil komt o.m. tot uiting in termen als: 
burgerslachtoffers, burgerpersoneel enz. Ook 
de Koninklijke Onderscheidingen voor de 
Krijgsmacht zijn afwijkend van bij burgers. 
Bij de Krijgsmacht worden er zwaarden aan 
toegevoegd. Dit moet symbolisch zijn, gelet 
op het thans geldende adagium: ‘The pen is 
mightier than the sword’. De invloed van de 
geschreven media en filmbeelden is veel groter 
op de publieke opinie dan de inzet van wapens. 
Binnen onze Soos zijn vertegenwoordigers van 
de krijgsmacht (b.d.) actief op plaatsen als actief 
Bestuur en Ballotagecommissie.

Categorie 2: Ondernemer of Ambtenaar? 
De Soos kent een groot aantal (oud) onder-
nemers, variërend van grote ondernemingen 
tot eenmanszaken. Daarnaast is een klein 
aantal (oud)ambtenaren vertegenwoordigd. 
Ondernemers volgen van nature de overheid 
kritisch vanwege gevoelde regeldwang; de 
overheid probeert paal en perk te stellen aan 
graaizucht in de particuliere sector (bonussen, 
ontslagvergoedingen, te hoge salarissen. Dit 
leidt soms tot een gespannen kijk op elkaar.

Categorie 3: Autochtoon of allochtoon? 
Het aantal allochtonen is beperkt. Twee wes-



Het Forum  augustus 2013 19

terse: Peter Daddy (Manchester) en Wolf Jansen 
(Krefeld). Drie niet-westerse: Menno Alkema 
(Sorong ), Frits Michelsen (Medan), Marius 
Roeterdink (Bandoeng). Positie Ed Croque is 
niet helder : geboren in Den Haag, maar moge-
lijk verwekt in de Oost.

Categorie 4: Knoopsgat gevuld of niet? 
Diverse leden hebben trivialis in hun knoops-
gat, speldjes van Rotary, Lions, Kegelkoning, 
Druiventros, Veteranenspeld, maconnieke pin, 
Appeltje van Oranje, maar de enige knoopsgat-
vulling die er echt toe doet is de Koninklijke 
Onderscheiding vanwege Hare Majesteit 
verleend. Voorbeelden: Cees Buskens en Bert 
Lemckert. Cees Buskens benadrukt dat hij ook 
nog een Pauselijke Onderscheiding heeft: hier-
mee is zijn positie zowel op aarde als ook in de 
hemel op voorhand verzekerd.

Categorie 5: Sportbeoefenaar of niet? 
Churchill: ‘No Sports’ in reactie op de vraag 
hoe hij zo gezond oud is geworden. Binnen de 
Soos worden diverse takken van sport al dan 
niet met succes beoefend : biljarten, klaverjas-
sen, bridge, kegelen, motorrijden en kleiduiven 
schieten. Daarnaast ook nog eens de koning 
der Soossporten: de snel groeiende Golfclub. 
Algehele constatering is dat de sportbeoefena-
ren in Soosverband het meer van hun inzet dan 
van hun talent moeten hebben….

Categorie 6: Tevreden roker of niet-rokende 
onruststoker? 
Binnen de Soos is een aantal rokers aanwezig 
die veelal voor een gezellige sfeer zorgen. De 
tweedeling: rokers in de rookkamer en niet-
rokers in de grote zaal komt de integratie voor 
en na de maaltijd niet ten goede. Een adequaat 
rookafzuigsysteem kan de oplossing zijn. Drie 
soorten rookwaren hebben hun eigen genieters: 
Pijptabak (Tom Heijbroek), sigaretten (velen), 
sigaren (velen). Drie Soosleden zijn toegelaten 
tot het Residentie Sigaren Genootschap:  het 
zijn de prominente sigarenrokers Alfred van 
Bunge, Feico Alkema en Harry Bovenlander. 

Categorie 7: Atheïst of gelovig? 
Voor zover waarneembaar zijn met uitzonde-

ring van de islam en het hindoeïsme/
boeddhisme alle religieuze stromingen ver-
tegenwoordigd, variërend van agnost, huma-
nist, jood, volgeling van de Daiwa Lama tot 
christen, hetzij behorend tot een van de vele 
denominaties van de PKN, hetzij katholiek. 
Vier Soosleden hebben het van misdienaar 
tot acoliet geschopt: de gebroeders Van Hulst, 
Alfred van Bunge en Henri van Geffen. Binnen 
de Rooms-Katholieke Kerk mogen acolieten 
met toestemming van de bisschop ook de com-
munie uitreiken in geval van een noodsituatie 
of een priester met een handicap.

Categorie 8: Wetenschapper of onvoldoende 
doorgeleerd? 
Alhoewel geen directe relatie tussen een 
universitaire titel en maatschappelijk succes 
heeft niet elk Sooslid de verdieping aan een 
Universiteit ondergaan. Sociologisch is interes-
sant dat inmiddels meer kinderen van ouders 
zonder universitaire opleiding de universiteit 
bevolken dan kinderen, van wie één of beide 
ouders wetenschappelijk onderwijs hebben 
genoten.
Tot de jaren veertig (vorige eeuw) kwam de 
aanduiding doctorandus niet voor in de Hoger 
Onderwijswet, noch in het Academisch Statuut, 
en was er een zekere terughoudendheid om 
deze aanduiding als titel te voeren. Letterlijk 
betekent deze aanduiding dat de betrokken 
persoon is toegelaten tot de promotie (het 
behalen van de doctorsbul ). De titel docto-
randus was daarmee een beetje sneu, want 
in wezen was er geen volledige academische 
verdieping afgerond, maar was er slechts een 
tussenstap bereikt. Voor het arts-, tandarts-, 
veterinair- en apothekersexamen, alsmede voor 
juridische en technische studies gold dit niet: 
daar was de titel van mr., ir., arts, dierenarts, 
tandarts of apotheker tevens de eindfase van de 
wetenschappelijke verdieping. 
Als een doctorandus promoveert verdwijnt 
daarmee de doctorandustitel, maar als een 
jurist of ingenieur promoveert blijft de 
oorspronkelijke titel dan ook behouden: de 
promovendus promoveert daarmee naar mr. 
dr. of in het geval van de ingenieur naar dr. ir. 
Veelbetekenend derhalve.
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In het kader van ‘Ken Uw Buurt’ speuren 
redacteuren van het Forum van tijd tot tijd in de 
omgeving van de Sociëteit naar nieuwigheden. 
Zo is het sinds kort mogelijk om te ontbijten 
en lunchen in de Parkstraat bij Parks. Dat hun 
komst te maken moest hebben met het nieuwe 
Easy-hotel leek evident, maar zoals vaak, is het 
verhaal achter de voordeur meestal net iets 
anders. Zo ook nu.

Met vrouw en baby ben ik dan ook op onder-
zoek uitgegaan. We zijn immers toch vroeg 
wakker…. De eigenaren Alexander Kuling en 
zijn vrouw Liesbeth kende ik al vanuit mijn 
werk. Hij is adviseur/eigenaar van de naastge-
legen Hypotheekshop en zij is mondhygiëniste 
met eigen praktijk in het Statenkwartier. Beide 
ondernemen naast hun 4 zoons dus al het 
nodige en de eerste vraag lag dan ook voor de 
hand. Waarom?  

‘Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap’, 
zegt Liesbeth lachend. ‘Jaren geleden mijmer-
den we samen op de bank dat we, wanneer we 
financieel vrij zouden zijn, best een broodjes-
zaak wilden bestieren. Gewoon leuk en gezel-
lig. Niets deed echter vermoeden dat het idee 
zo dichtbij huis te vinden was. Alexander zat 
al enige tijd met zijn zaak naast de kerk aan de 
Parkstraat toen het buurpand leeg kwam. Met 
de komst van het Easy-hotel, was 1 en 1 in dit 
geval 2’. 

‘We kenden de eigenaar en konden een 
mooie huur afspreken’, voegt een enthousi-
aste Alexander zich in het gesprek. ‘Rustig 
verbouwen totdat het hotel open ging en dan 
vol aan de bak’.  Liesbeth: ‘In zo’n hotel heb 
je alleen een bed en badkamer, dus ontbijt en 
lunch moet je buiten de deur halen. Wat is nu 

Echtpaar met vier zonen en 
twee zaken nu ook verslingerd 
aan ‘Easy ontbijtshop’
Door Maxime Hendrickx

makkelijker dan dit bij de buren te doen. Onze 
verstandhouding met hun receptie is dan ook 
top!’

Er komt heel wat kijken bij professioneel ont-
bijt serveren om 07.00 uur. Inmiddels werken 
hun zoons en enkele vrienden hard mee om 
het tot een succes te maken. ‘Een echt familie-
bedrijf ’, weet Alexander. ‘Het is ook best een 
goede relatietest’, grapt Liesbeth. ‘30 jaar huwe-
lijk zorgt wel dat je elkaar kent, maar samen 
werken is toch echt wat anders. In het weekend 
mogen we gelukkig een uurtje uitslapen. We 
hebben voor door de week trouwens wel een 
vaste kracht, want we kunnen onze ‘day-job’ 
er nog niet voor opgeven. Hoewel we dat best 
zouden willen’, lachen ze verder. 

De sfeer in de zaak is het best te typeren als 
‘Smart-casual, netjes en losjes’, zoals Alexander 
zegt. ‘Ons ontbijt smaakt in ieder geval prima 
en de fotoprint met afbeelding van Central 
Park in NYC laat een deel van de inspiratiebron 
zien’. ‘Je had mijn cheese cake moeten probe-
ren, een regelrechte hit, maar die is inmiddels 
al op’, glundert Liesbeth. ‘Maar die houd je wel 
tegoed’. Wij wensen ze in ieder geval veel suc-
ces zo dicht bij de Sociëteit. 
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Je begrijpt het niet omdat men je vroeger wijs 
heeft gemaakt dat  2 x  = 1. Ik heb er lang naar 
gezocht en nooit twee halven gevonden die 
samen een hele vormden. Neem een door-
midden gesneden appel. Pogingen om van 
de twee helften weer een hele appel te maken 
zijn gedoemd te mislukken.  Als mij geleerd 
zou zijn dat 2 x   nooit hetzelfde is als 1 dan 
zou ik dat hebben begrepen. Maar in plaats 
daarvan leerde ik dat de uitkomst juist altijd 1 
was, een van de redenen waarom ik wiskunde 
studeerde. In 1947 leerde ik van de juffrouw in 
de klas dat 3 x 0 = 0, dus 3 x niks = niks. Net als 
mijn vriendjes begreep ik er helemaal niets 
van. Er was geen enkel voorbeeld te vinden 
waarbij 3 x niks hetzelfde is als 1 x niks; 3 x 
geen opslag krijgen van de baas was later voor 
mij reden om elders te solliciteren en nadat 
de buurman tot 20 keer toe de hengel had 
uitgeworpen dacht hij: ‘Twintig keer niks, zelfs 
geen leven, daaag,  nu ga ik naar huis.’, terwijl 
die gedachte na de eerste keer niet bij hem was 
opgekomen.

Betekenis 
In 1971 vroeg een leerling van 12 jaar die bezig 
was met sommetjes over tegengestelden, naar 
de uitkomst van – 0. Ik vertelde hem dat het 
gewoon 0 is. Hij was het er niet mee eens 

en zei ter verduidelijking: ‘Nul is niks, het 
minteken betekent het tegengestelde en het 
tegengestelde van ‘niks’ is ‘alles’. Daar is geen 
speld tussen te krijgen. Het misverstand zit in 
het volgende. Omdat een getal geen beteke-
nis heeft als het niet verbonden wordt aan een 
object, bijvoorbeeld 0 graden, 3 tafels, 5 stoelen, 
320 €, etc. moet de conclusie luiden dat getal-
len niet bestaan als dingen, ze zijn nergens te 
vinden. Dus 0 is niks en 5 is ook niks. In die 
zin is 0 = 5 = – 5 = 80 = niks 

Ten slotte. Ont-snappen betekent dat we aan-
vankelijk snapten wat 3 x 0 betekende, doch na 
er enige jaren in te zijn onderwezen daar hele-
maal niets meer van snapten. We werden dus 
ont-snapt door de leermeesters. Bijvoorbeeld. 
Wij hebben allemaal geleerd dat vermenigvul-
digen voor optellen gaat, niet omdat dit zo is 
maar omdat we dat geleerd hebben: Mijnheer 
Van Dale Wacht Op Antwoord. Men leerde 
ons dat 3 + 4 x 5 vanwege die regel gelijk is aan 
23 en niet 35.  De som 3 + 4 x 5 echter is een 
verkorte schrijfwijze voor III  IIII  IIII  IIII  IIII 
. Niemand zal beweren dat hier 35 streepjes 
staan en toch zijn er veel mensen die, omdat ze 
de regel vergeten zijn, eerst de 3 en 4 optellen, 
om vervolgens de uitkomst met 5 te vermenig-
vuldigen en denken dat 3 + 4 x 5 = 35. 

Nooit iets begrepen van wiskunde 
Door André van Kruijssen

Ik haatte wiskunde. Een dikwijls gehoorde opmerking als in een gesprek het woord 
wiskunde valt. Iemand zei mij eens: ‘Ik heb nooit iets begrepen van wiskunde’. Mijn 
reactie hierop was: ‘Ik ook niet’. Een dergelijke uitspraak van iemand die nota bene wis-
kunde heeft gestudeerd komt toch merkwaardig over en moet dus worden toegelicht.

Staart tussen de vingers 
Met haringkar en al werd de komst van de Hollandse 
nieuwe gevierd. Dat was ouderwets smullen met de 
staart tussen de vingers. Circa 300 haringen waren er 
nodig om iedereen stil te krijgen. In hoog tempo wer-
den de maatjes aan de kar schoongemaakt. Succesvol 
dus deze proeverij van het jonge zeebanket. De harin-
gen voor deze proeverij kwamen van ‘De Garnaal’.
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Zomaar een zomerse 
woensdagavond...
Door Andries Andrea

De ene woensdag is de andere niet. Dat weten 
we. De ene keer zijn we met 25 man, de andere 
keer met 60 (zeker als we zelf koken). Dan 
weer mogen we de wijn zelf betalen, dan weer 
zijn we met zoveel aanbieders dat er naar de 
volgende keer wordt doorgeschoven. 

Toch zijn er van die bijzondere avonden; 
avonden die er net even bovenuit springen. 
Dat was die van 5 juni, al was dat na een droef 
weekje, waarin we afscheid moesten nemen 
van onze vrienden Sjaak Hooijmans en André 
Nap. Met de laatste had die woensdagavond 
van 5 juni zeker ook te maken. De familie 
Nap had laten weten dat zij graag een glas 
wijn wilden aanbieden als dank voor alles 
wat de sociëteit voor André in zijn leven had 
betekend. Aldus geschiedde in aanwezigheid 
van beide schoonzonen, van wie Hans van 
Hulsen in een toespraak nog eens bena-
drukte hoe belangrijk de sociëteit voor André 
was geweest. Het was bijzonder om op deze 
manier nog eens op André terug te kijken.

Het 2e glas wijn die avond echter was min-
stens even bijzonder. Dat werd aangeboden 
door Kees Buskens en Hans Lamb. Immers, 
op 1 juni was het 45 jaar geleden dat zij hun 
intrede deden in de sociëteit, samen met nog 
een aantal anderen. De 'anderen' haakten in 
de loop der jaren om diverse redenen af, Hans 
en Kees zeker niet. Integendeel. Als voorzitter 
en commissaris gebouwen drukten zij gedu-
rende vele jaren een stempel op het reilen en 
zeilen van de sociëteit. Iconen. 

Voorzitter Theo Damen memoreerde in een 
vogelvlucht van steeds 5 jaren wat er zoal in 
die 45 jaren in de wereld was gebeurd. En dat 
was niet niks! Ook van vele andere kanten 

waren de loftuitingen voor deze mastodonten 
van “De Vereeniging” niet van de lucht. En 
terecht. 

Hans, die de hele avond tegen een schilderij 
van één van onze (ex-)vorstinnen had zitten 
aankijken suggereerde in zijn humoristische 
dankwoord (mede namens Kees) dat het toch 
de hoogste tijd werd dat dit schilderij vervan-
gen werd door een schilderij van een nieuwe 
'vorst',  waarbij hij zeker niet onze nieuwe 
koning maar met name zichzelf (ook weer 
samen met Kees) bedoelde. Gelukkig was onze 
hoffotograaf ook in ons midden, waarmee dit 
mogelijk historische feit onmiddellijk werd 
vastgelegd. 

Gezien de relatie, die een tweetal leden tegen-
woordig met de kledinglijn van het 'Hof ” 
hebben, had Hans kennelijk al bedacht dat het 
geen probleem meer kan zijn die hermelijnen 
mantel even te 'lenen' en aan zijn postuur aan 
te passen.

Als dit geen bijzondere avond was, dan weet ik 
het niet meer.



Uitvoerig is aan de orde gekomen, waar de 
sociëteit na veel zoeken een nieuw onderko-
men vond (aan de Bogt van Guinee), en ook 
dat ze door een gelukkig toeval na ruim een 
half jaar terug kon naar de Kazernestraat. 
Daar kwam namelijk een Buitenplaats met 
ruime tuin te koop uit de nalatenschap van 
de in 1849 overleden Koning Willem II, 
Welgelegen genaamd (afb. 1). 

met de dag van vandaag is onze soos daar 
gevestigd.

Tomeloze energie
De eerste anderhalf jaar geschiedenis van 
Sociëteit De Vereeniging: hierboven in een paar 
regels samengevat. Maar wie de twee voor-
gaande artikelen gelezen heeft, weet hoe veel 
zorg, tijd, werkkracht en stuurmanskunst 
het eerste sociëteitsbestuur (het ‘College 
van Commissarissen’) onder het gedreven 
en bezielende  voorzitterschap van de heer 
J. Diepenheim heeft moeten investeren in 
moeilijke besluitvormingsprocessen, om 
steeds weer nieuwe en  gecompliceerde situ-
aties de baas te blijven. Het was een ener-
verende, hectische tijd. Voor de leden, maar 
vooral voor het College van Commissarissen. 

Je zou verwachten dat er nu wel een rustiger 
periode zou aanbreken, met de sociëteit op 
haar definitieve stek. Maar nee. Met tomeloze 
energie zette het bestuur zich nu aan wat 
het als zijn plicht en taak beschouwde: een 
bruisend en bloeiend en veelvormig soosleven 
creëren in een inspirerende omgeving. Dit 
laatste betekende (alles binnen de grenzen van 
het financieel haalbare uiteraard):

*het opknappen en meubileren van alle beschik-
bare ruimten in Welgelegen: om ze geschikt te 
maken voor soos-genoegens en gezelligheids-
activiteiten als converseren, borrelen, roken, 
biljarten, schaken, kaart- en behendigheids-
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Weet u het nog? Zoals uit vorige publicaties in deze serie over de hectische beginjaren bekend kan 
zijn, zag  Sociëteit De Vereeniging het levenslicht op 1 mei 1851, tijdens een vergadering in een groot 
koffiehuis aan de Kazernestraat nr. 198 in Den Haag. De eigenaar van dat koffiehuis was ene Joseph 
De Visscher. Van zijn uitzonderlijk grote pand huurde de nieuwe sociëteit een deel van de beneden-
verdieping: enkele vertrekken van ‘normale’ grootte, en ook een ruimte zo groot als een flinke zaal 
(zaal Terpsychore). Met vrij  gebruik van de uitgestrekte tuin.
Overeengekomen werd dat huisbaas De Visscher zou optreden als kastelein. Maar al gauw was 
loyale samenwerking tussen hem en het sociëteitsbestuur vrijwel onmogelijk. Hij bleek een stuurse 
en gierige man, weinig coöperatief, en alleen maar uit op snel en veel geld verdienen. Omdat het 
aantal nieuwe sociëteitsleden niet in het door hem gewenste tempo groeide, wilde hij het jaarcon-
tract niet verlengen en moest de sociëteit per 30 april 1852 het pand verlaten. Precies een jaar na de 
oprichtingsdatum! 

Met veel kunst- en vliegwerk werd de koop-
som bijeen gebracht. Op zondag 21 november 
1852 betrokken bestuur en leden triomfan-
telijk het nieuwe onderkomen. Terug in het 
centrum, terug in de Kazernestraat! Tot en 

1. Situatieschets van de Buitenplaats Welgelegen, met 
ruime tuin; november 1852
(niet exact op schaal)

De hectische beginjaren van onze Sociëteit De Vereeniging (3)             Door Karel Korswagen
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spelen (o.a. skaten, whist, trictrac, sjoelen en 
domino), en het lezen van kranten en tijd-
schriften;

*de heraanleg van de ruime tuin: die wordt in 
handen gegeven van niemand minder dan de 
in die tijd beroemde tuinarchitect J.D. Zocher; 
hij maakt er een aangename ruimte van, met 
plaats voor genoeglijk toeven en voor buiten-
sporten, voor spelletjes van de kinderen van 
de leden, voor (enkele jaren later) muziekuit-
voeringen in en rond een heuse tuinkoepel 
waarin op zomerse zondagmiddagen militaire 
kapellen optreden; en…..:

*Het creëren van nieuwe ruimten
Ook dat nog? Ontbreekt er dan nog wat? 
Ja zeker! Op de vestigingsplaats in haar 
eerste jaar, bij De Visscher verderop in de 
Kazernestraat, had de soos voor grote bijeen-
komsten en feesten de beschikking over zaal 
Terpsychore. Een soortgelijke zaal is er helaas 
niet in Welgelegen (bedenk wel: onze huidige, 
onlangs zo schitterend gerestaureerde grote 
zaal was er toen nog niet: die werd pas jaren 
later en in etappes gerealiseerd). 
Maar geen nood: ondernemend en ambitieus 
als het bestuur is, besluit het al heel gauw na 
de intrek in Welgelegen om in de tuin naast en 
achter het pand een grote zaal te laten bouwen, 
die geschikt moet zijn voor bijeenkomsten van 
allerlei aard: feesten, culturele manifestaties, 
muziekuitvoeringen en….het beoefenen van 
het in die tijd mateloos populaire kolfspel: 
indoor wel te verstaan, dus weerbestendig. En 
omdat het kegelen minstens even populair 
is, moet er dan meteen ook maar een over-
dekte kegelbaan bij worden gebouwd. Dat 
gebeurt: rechts in de tuin, aansluitend aan de 
grote zaal en parallel aan de toen in aanbouw 
zijnde Willemstraat (het vroegere Nieuwe 
Nagtegaalspad). Met tussen beide gebouwen 
een aanvankelijk bescheiden, foyer-achtige 
ruimte met kapstokken, een buffetje en 
‘gemakken’ (toiletten, aanvankelijk nog houten 
‘poepdozen’ met deksel). Later, na een verbou-
wing, kreeg de foyer de naam ‘het Achtkantje’ 

(afb.2). 
De multifunctionele zaal is ontworpen door de 
in die tijd befaamde architect Eli Saraber, en 
gebouwd door aannemer De Swart, die beiden 
ook lid van de soos zijn. Ontwerp en bouw: niet 
zonder tegenslag overigens. Want het bestuur 
is wel zeer ambitieus, en schraapt overal geld 
vandaan, maar is tegelijk realistisch genoeg om 
waar nodig stapjes terug te doen. 

2. Situatieschets van de nieuwbouw in de tuin, 
voltooid december 1853
A  Huis Welgelegen. B: Grote Zaal.  C: Kegelbaan. 
Tussen B en C: het Achtkantje
(niet exact op schaal)

Zo blijkt al snel dat de te bouwen grote zaal 
echt te duur zal worden, en Saraber en De 
Swart moeten zeer tot hun spijt genoegen 
nemen met een enkele maatjes kleinere uit-
voering van het oorspronkelijke ontwerp. En 
ook de kegelaars moeten het voorlopig met een 
bescheidener accommodatie doen dan aanvan-
kelijk in de bedoeling lag.

Bouw- en andere activiteiten
Op 18 mei 1853, om twee uur ‘s middags wordt 
de eerste steen voor de grote zaal gelegd, uiter-
aard met veel feestgedruis, dragonder-muziek 
en toespraken. De secretaris van de soos, de 
dichter en uitgever Willem van Zeggelen -- ja, 
de man naar wie de Van Zeggelenlaan in Den 
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Haag genoemd is -- declameert  een klinkend 
gedicht van eigen hand. Die eerste steen is er 
nog: hij is onlangs teruggevonden en wordt 
nu bewaard in het secretariaatskantoortje. Op 
10 oktober 1853 is de kegelbaan klaar, en op 28 
december van hetzelfde jaar (slechts iets meer dan 
een jaar na de intocht in Welgelegen) wordt de 
grote zaal feestelijk ingewijd. Burgemeester  en 
wethouders zijn aanwezig, benevens 150 soci-
eteitsleden en 250 dames (ieder sooslid mag 
twee dames meebrengen).
Overbodig te zeggen dat alle plannen, ontwer-
pen en de uitvoering ervan niet zonder hectiek 
worden gerealiseerd. Gelukkig niet meer de 
benauwende hectiek van ‘hoe overleven we?’, 
zoals in de begintijd, maar wel van ‘hoe krijgen 
we alle plannen binnen onze beperkte budget-
ten toch gerealiseerd?’ (afb. 3)

Einde eerste lustrum
Het soosleven bruist! Groei en bloei, in alle 
ruimten van de oud- en nieuwbouw en op alle 
dagen van de week, van twaalf uur ’s middags 
tot middernacht, en desgewenst (en tegen 
betaling aan de kastelein) ook nog wel langer. 
Zo mag het doorgaan. Maar helaas komt aan 
het voorzitterschap van Diepenheim na vijf 
jaar een einde. Hem wordt in 1856 als bekwaam 
en hooggeplaatst Haags ambtenaar het 
Directeurschap van Financiën in Nederlands-
Oost-Indië aangeboden. Een functie vergelijk-
baar met die van een onderminister. Hij meent 
dat aanbod, een aanzienlijke promotie, niet te 
mogen afslaan. 

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

Er wordt afscheid van hem genomen tijdens 
een grootse bijeenkomst in de grote zaal die 
mede op zijn instigatie zo snel na de vestiging 
van de soos in Welgelegen is gebouwd. Een 
afscheid met veel loftuitingen, speeches en 
kostbare cadeaus. Uitbundig èn bedrukt, met 
hier en daar zelfs een traan. 
Die zaal is er niet meer, maar dat is een verhaal 
voor een volgende serie artikelen.

Wat (hopen we) ook in deze derde aflevering over 
de beginjaren van onze sociëteit weer duidelijk is 
geworden, is de bewonderenswaardige daadkracht 
van het eerste bestuur. Onder de stuwende, nimmer 
aflatende leiding van Diepenheim. Eerder al hebben 
we het heroïsch genoemd wat het bestuur in vijf 
jaar, ondanks aanvankelijke tegenslagen, tot stand 
heeft gebracht. Met veel creativiteit, volharding, met 
slechts beperkte financiële middelen en met opoffering 
van heel veel vrije tijd.
Een standbeeld( je) voor de ‘voorzitter en com-
missarissen tijdens het eerste lustrum van de 
sociëteit’ zou eigenlijk best wel op z’n plaats 
zijn geweest. Maar dat is er nooit van gekomen, 
helaas. Daarom:
LATEN WIJ, RUIM ANDERHALVE EEUW 
LATER, IN ONZE BAR DE BIJZONDERE 
‘GALERIJ’ MET HUN PORTRETTEN BLIJVEND 
IN ERE HOUDEN. DÀT HEBBEN DIE HEREN 
TOCH OP Z’N MINST WEL VERDIEND!

N.B. Wie veel uitgebreider en genuanceerder kennis 
wil nemen van onze soosgeschiedenis, leze mijn 
Jubileumboeken Deel I en II (2001 en 2002), ver-
schenen ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan 
van onze sociëteit. Ze zijn nog te koop, en bovendien 
aanwezig in de sociëteitsbibliotheek.

        Er was een bruisend soosleven, dagelijks van 12.00 tot 24.00 uur

3. Sociëteitsgevel met rechts - tot dec. 1965 - het 
Feestlokaal (korte zijde)
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Oxytocine is een voor velen onbekende stof. 
Ter informatie, de sociëteit zit vol met leden 
die over oxytocine beschikken. Het is namelijk 
een herseneigen stof, die werkt op gebieden 
in ons brein waar sociale waarden en nor-
men geregeld worden. De stof zorgt dat men 
vertrouwen heeft in de medemens; men wordt 
er vriendelijk van. Het zorgt dat de chemische 
processen in het lichaam tot een stabiele rust-
toestand komen. Het tegenovergestelde dus 
als zou een angstaanjagende persoon de socië-
teit binnentreden. Hier het verhaal wat er 
gebeurt als er zo’n angst aanjagende persoon 
in het vizier komt:

Bij het zien van de angst aanjagende persoon 
worden prikkels gezonden naar de hersen-
schors. Het bijniermerg wordt door de activi-
teit aangezet tot een uitstoot van het hormoon 
adrenaline. Adrenaline activeert de vrijmaking 
van glucose uit het glycogeen in de lever. 
Tevens wordt de activiteit van het hart ver-
hoogd; een toename van de frequentie en het 
slagvolume. In het bloedvatensysteem wordt 
de bloedsomloop naar de organen verkleind 
(vernauwing van de vaten) en die naar de spie-
ren vergroot (verbreding van de vaten).

De hypofyse wordt aangezet voor een ver-
hoogde afscheiding van ACTH (adrenocortico-
trope hormoon), dat de bijnierschors activeert 
tot de afscheiding van cortisol; herstel van 
weefsel wordt tijdelijk onderdrukt. Het zorgt 
tevens voor een verhoogde suikerspiegel. 
Daarnaast wordt het hormoon bèta-endorfine 
vrijgemaakt; deze zorgt dat eventuele pijnpul-
sen verdoofd worden. 

Een lang verhaal, waarbij de vervolg reacties 
zoals daar zijn: de verhoogde longactiviteit als 
gevolg van de hogere concentratie kooldioxide 
in het bloed en verhoogd vochttransport voor 
de temperatuur regulatie via de huid (angst-
zweet) niet zijn beschouwd. Dat alles gebeurt 
in seconden. Het tegenovergestelde duurt wel 
wat langer, men moet rustig worden na een 
nare ervaring om de oxytocine te laten werken.
Deze informatie komt van Margriet Sitskoorn, 
een neuropsycholoog die de stof oxytocine 
verklaart; de angst reactie beschrijving komt 
van prof. Dr. Jan A. Bernards. 

Nota: Medicijn prednison is een derivaat van 
cortisol zorgend voor onderdrukking van ontste-
kingsreacties. Morfine is een derivaat van endorfine 
zorgend voor pijnbestrijding.

Als een angstaanjagend persoon 
de sociëteit binnenkomt….
Door Sjoerd van der Veen

Rondleiding Lange Voorhout
Op woensdag 21 augustus om 17.45 uur organiseert Anonymus 
een rondleiding langs de sculpturen op het Lange Voorhout. Kort 
geleden werd de expositie geopend door prinses Beatrix. Zij trok 
aan een koord bij een van de hoofdwerken. Op onze rondleiding 
zal een gids ons alles vertellen over de tentoonstelling Russia XXI 
met hedendaagse beeldhouwkunst. U en uw partners zijn van 
harte welkom om te genieten van het Lange Voorhout, de schit-
terende gebouwen, de tentoonstelling en het verhaal van de gids. 
Aan de rondleiding zijn geen kosten verbonden. 
Graag vernemen wij of u komt (i.v.m. de benodigde gidsen). 
U kunt zich opgeven bij de secretaris van Anonymus: 
johanvkampen@kpnmail.nl
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