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Stimulans
Met deze laatste editie van Het Forum sluit ook de redac-
tie het voorbij gevlogen jaar af. Als je alle edities van 2012 
zou bundelen kom je tot een aardig dik boekwerk waarin 
‘het leven’ van de Sociëteit in geur en kleur de revue pas-
seert. Met zoveel leden en tal van vermeldenswaardige 
zaken kan dat bijna niet anders. Onder de vlag van ‘De 
Vereeniging’ gebeurt immers altijd wel iets waar Het 
Forum tweemaandelijks op inspringt. Het is heel prettig 
dat de redactie daartoe alle ruimte krijgt van het bestuur.

Steevast weten we ons daarbij geflankeerd door vaste  
auteurs zoals Karel Korswagen, Lex Verhulst en Cees 
Postema die met hun gepassioneerde rubrieken het 
beeld van Het Forum mede bepalen. Heel veel dank 
daarvoor. Hulde ook aan Germaine Pasmans van de 
drukkerij zonder wie de redactie tekenen van radeloos-
heid zou kunnen gaan vertonen bij de vervolmaking 
van dit sociëteitsblad. Houden zo dus. 

Van de redactie   Het 
Forum
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Bij het doorbladeren van alle edities 2012, waarvan de 
voorpagina’s nog eens op een rij gezet, opent zich een 
caleidoscopisch geheel aan onderwerpen. Het Forum 
vormt in die zin een rode draad door het geheel van 
wat de Sociëteit tot een breed georiënteerd gezelschap 
van vrienden en bekenden maakt. Het is dan ook voor 
ons een genoeglijke stimulans om toe te werken naar 
de 48ste jaargang in 2013. 

Maxime Hendrickx
Alfred van Bunge

Fragment schilderij grote zaal.

http://www.societeitdevereeniging.nl/


4  Het Forum  december 2012 Het Forum  december 2012 5

Vernuftelingen
Sjoerd van der Veen trekt aan de kar van ‘De Vernuftelingen’. Per keer 
selecteert hij een onderwerp, leidt het in om vervolgens de vragen van 
de toehoorders, meestal tussen de vijf en de tien, te beantwoorden.  
Sjoerd is nu bezig ons voor te bereiden op het ‘Soos Uitje’ van januari 
2013 dat hij samen met Lex van Hulst organiseert. Klasse dat zij dat 

oppakken. Om op 14 januari 2013 goed beslagen ten ijs te komen, worden wij momenteel in de 
Vernuftelingen bijeenkomsten langzamerhand ondergedompeld in diesel en water!

Biljarters
Marius Roeterdink en zijn biljarters zijn uiterst tevreden met de 
prachtige nieuwe biljarts. Ook andere sociëteiten die bij ons compe-
titie komen stoten, zijn vol lof. Het verplaatsen van de biljarts voor 
andere activiteiten, maar eigenlijk meer het op de juiste plek terug-
plaatsen, is nog een punt van zorg. Bij de biljarters bestaat daarnaast 

de wens een biljartballenwasmachine aan te schaffen zodat de ballen glimmend over het groene 
laken rollen. Circa vijftien Soosleden zijn actief in het competitie biljarten naast de gezelligheids 
biljarters op woensdagavonden en niet te vergeten de beoefenaren van het edele ‘kurk’spel. Bij 
officiële wedstrijden spelen de biljarters in kleding met het logo van onze Soos.

Motorrijders
Ongeveer tien van onze Soosvrienden bestijgen regelmatig het stalen 
ros. De motorclub gaat twee keer per jaar een weekend op stap. Menno 
Alkema rijdt hier figuurlijk voorop. Ook de partners gaan mee, maar 
met de auto en een gedeeltelijk separaat programma. Het zijn gezellige 
weekeinden en iedereen die het wil en een motor heeft kan mee. De 

toertochten voeren langs de mooiste plekken in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg. In 
deze editie een laatste verslag waaruit blijkt dat de tochten niet zonder gevaar zijn.

Golfers
Het golfen met ca. dertig leden is een bloeiende activiteit. 
Maandelijks worden in de buurt van Den Haag de geschoren groene 
weiden opgezocht. Daarnaast een keer per jaar naar Enkhuizen om 
onder leiding van Steef Gronheid de Noord Hollandse sfeer te proe-
ven en niet uitsluitend op de baan! De aanjagers zijn hier Adriaan 

van Egmond en Feico Alkemade, binnen het Soosgolf aangeduid als ‘Wij van Het Bestuur’. De 
golfclub is alleen toegankelijk voor leden, hoewel niet-leden een keer mogen meespelen als 
introducé, maar daarna gewezen worden op het vereiste lidmaatschap van de Sociëteit als zij 
blijvend willen meespelen. Uiteraard kunnen alle leden van onze Sociëteit lid worden van de 
golfclub, mits zij in het bezit zijn van  het G(olf ) V(aardigheids) B(ewijs). De golfers spelen in 
een trui/sweater, shirt en sinds kort ook een groene cap met het logo van onze Sociëteit. 
Op 12 november sloten zij in gepaste stemming het golfjaar 2012 af. Hoe dat ging leest u in dit 
Forum.

Klaverjassers
In totaal telt onze Sociëteit zo’n twaalf actieve klaverjassers en een 
gelijk aantal bridgers. Woensdagmiddag is de kaartmiddag waarop 
de krachten worden gemeten. Het bridgen start binnenkort met 
een onderlinge competitie. Ed Croqué deelt de kaarten bij de 
klaverjassers en Andries Andrea schudt de kaarten bij de bridgers.

Kookbroeders
Een relatief nieuwe activiteit is opgezet door Jan Kersten met acht 
kook- en serveerbroeders. ‘Koken voor Leden door Leden’. Het is 
een pure gezelligheidsactiviteit en alle leden beleven hier veel ple-
zier aan. Na twee ‘try-outs’ hebben wij allen op een woensdagavond 
al volop kunnen genieten van de kook- en uitserveerkunsten van de 

‘Bocuses’ van onze Sociëteit. Op 19 november kookten onze Soosvrienden voor onze ‘Dames 
Soos’ ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan. Een lustrum dat werd gevierd met een exquise 
diner, uitgeserveerd door een superieure zwarte brigade. Het was spannend voor zo’n kritisch 
publiek, maar het applaus vertolkte de waardering. Alfred heeft de groepsfoto met bijbehorend 
artikel naar Leo van der Velde (AD/HC) gestuurd voor zijn rubriek ‘Bij ons in Den Haag’.

Kegelaars
Het kegelen zit in het slop. De maandagavond kegelclub is ter ziele 
gegaan. Het ledental liep zodanig terug dat verdere voortzetting 
geen zin had. Jan Planken en Rob Jansen vinden het jammer dat 
de Sociëteit geen kegelclub meer heeft en willen de komende jaren 
proberen het kegelen weer nieuw leven in te blazen. Lukt dat niet 

dan zou wat hun betreft de weg vrij kunnen zijn om op termijn, via een besluit van de AV in 
maart 2014, aan de kegelruimte een andere bestemming te geven. 

Actieve winter
Kortom: clubs/activiteiten in allerlei vormen en in ruim voldoende mate. Onze Sociëteit 
vaart er wel bij. Uiteraard zijn nieuwe initiatieven van harte welkom. 
Ik wens u een prachtige en actieve winter!

Voorwoord
Door Theo Damen, voorzitter

Bespiegeling van de zeven 
activiteiten binnen de Sociëteit 
Een Sociëteit bestaat bij de gratie van de activiteiten van haar leden’. Om die reden heeft het 
Bestuur het initiatief genomen om twee keer per jaar te spreken met de coördinatoren van de 
diverse ‘club-activiteiten’ om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen, wensen 
en suggesties aan te horen en eventueel hier en daar bij te springen. Woensdag 17 oktober is de 
eerste bespreking met de coördinatoren geweest. Hieronder de verschillende activiteiten binnen de 
Sociëteit in willekeurige volgorde. 
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Roken in de sociëteit
Het Bestuur heeft zich gebogen over het issue 
roken in de sociëteit. Geconcludeerd is dat 
roken voor veel leden belangrijk is en dat de 
huidige oplossing daarvoor voldoende gele-
genheid biedt. Het vierde biljart is inmiddels 
van de rokersruimte verplaatst naar een plek 
vóór de kegelbaan.  

Enquête bij de leden over exploitatiezaken
In samenwerking met Anonymus is een 
enquête gehouden bij de leden over exploi-
tatiezaken en Anonymus-activiteiten. De 
uitkomsten van de enquête, die in dit Forum 
staan, zullen worden betrokken bij het regu-
liere overleg met de cateraar en zullen richting 
geven aan bestaande en mogelijke nieuwe 
activiteiten van Anonymus.

Prijsverhoging consumpties door Boenk
Na overleg met de Exploitatiecommissie is het 
Bestuur akkoord gegaan met de prijsverhoging 
van de consumpties door Boenk met ingang 
per 1 oktober 2012, met uitzondering van de 
prijs van de woensdagavond-maaltijd.

Wisseling voorzitter Anonymus
Het Bestuur heeft in augustus 2012 kennis 
genomen van het aftreden van de voorzitter 
van Anonymus, Rob van Hulst, per 1 januari 
2013. Het Bestuur prijst zich gelukkig dat Aad 
Meuldijk bereid is die functie over te nemen. 
Tot 1 januari a.s. vervult Rob van Hulst de 
lopende zaken en pakt Aad Meuldijk vanaf 
augustus de nieuwe zaken op.  

Nieuwe Website
In de bestuursvergadering van september is 
de nieuwe website voor de sociëteit gepresen-

teerd. Het Bestuur stemt onder dankzegging 
aan Arthur Planken hiermee in en besluit tot 
implementatie van de Website per 1 novem-
ber 2012.  Met deze nieuwe website worden 
de leden geacht zelf hun persoonlijke gege-
vensmutaties aan te brengen.  Het jaarlijkse 
ledenboekje dat voorlopig nog wordt uitge-
bracht, zal gebaseerd zijn op die gegevens. Dat 
betekent dat de leden zelf verantwoordelijk zijn 
voor de juistheid van hun gegevens. Uiteraard 
kan assistentie worden verleend aan de minder 
computervaardige leden van de sociëteit. 

Opheffen kegelclub “Er Zit Schot In”
Het Bestuur heeft met teleurstelling vernomen 
dat de kegelclub EZSI zichzelf (tijdelijk?) heeft 
opgeheven vanwege teruglopend ledental. In 
het komende jaar zullen Jan Planken en Rob 
Jansen nagaan of wellicht een doorstart op de 
een of andere manier mogelijk is.  

Overleg coördinatoren diverse clubjes
In oktober heeft een eerste bijeenkomst 
plaatsgevonden van het Bestuur met alle 
coördinatoren van de diverse clubjes bin-
nen onze sociëteit. Doel van dit overleg is om 
meer inzicht te krijgen in de activiteiten die 
onder de vlag van de Sociëteit worden gebe-
zigd en om te bezien of wellicht een helpende 
(financiële) hand kan worden toegestoken. 
Afgesproken is dit overleg volgend voorjaar 
een vervolg te geven.

Ledenmutaties
Het aantal leden staat per 1-11-2012 op 116 en er 
is één aspirant-lid.
Welkom als lid per 1 oktober Marius de Jonge, 
Meijer Stad en Sipke van der Werf. 
Per 1 november was dat Jaap Stollenwerk. 

Vanachter de Bestuurstafel
Door Aloys Arkesteijn

Als gevolg van een herverdeling van taken binnen het Bestuur zal deze rubriek in het vervolg worden 
verzorgd door de secretaris van de sociëteit. 
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De gouden pen koester ik zorgvuldig, hij 
ligt op een speciale plaats hoog in de kast, 
ver weg van mijn vrouw en kinderen. Laatst 
had ik mijn zwarte en zilveren werkpennen 
laten zitten in een koffer die ik niet bij mij op 
kantoor had. Om die reden maakte ik tijdens 
een bespreking met een cliënt notities met een 
blauwe wegwerp ‘Bic-pen’. Deze cliënt merkte 
dit op en zei: “Bij jou had ik had ik eerder een 
pen van het merk ‘Mont-Blanc’, of iets derge-
lijks, verwacht”. 
Dit gebeurt eigenlijk nooit, dat beide werkpen-
nen gelijktijdig weg zijn. Kennelijk is het niet 
gebruiken van een behoorlijke pen in mijn 
dagelijkse werk vergelijkbaar met het verschij-
nen zonder stropdas op onze sociëteit: simply 
not done. Overigens zijn mijn pennen allemaal 
van het merk Cross. Een verfijnde ranke pen 
waarvan beide kanten een beetje spits toelopen. 
Nu zou u zich kunnen afvragen: een geluks-
pen?, een bijgelovige accountant? Dit klinkt 

niet goed. Daarom zal ik dat uiteenzetten. 
De gouden pen heb ik gekregen van mijn 
moeder op 29 maart 1998 toen ik nog bezig was 
met mijn SPD- en accountants studie. Voor alle 
examens die ik vanaf dat moment heb gedaan 
gebruikte ik mijn gouden pen. Deze examens 
hadden, op één examen na, in de eerste poging 
een voldoende resultaat. Vandaar dat de pen 
voor mij een speciaal gevoel met zich mee-
brengt. In de jaren daarna zijn twee van mijn 
drie kinderen geboren. Steevast nam ik mijn 
gouden pen mee om hen aan te geven bij de 
gemeente. De enkele keren dat ik mocht fun-
geren als getuige op een huwelijk zette ik mijn 
handtekening met mijn gouden pen. 

Onlangs mocht ik bij het bestuur van onze 
vereniging mijn handtekening zetten om mijn 
toetreding als lid te formaliseren. U kunt denk 
ik wel raden welke van mijn drie pennen ik 
hiervoor speciaal heb meegenomen.  

Marius de Jonge zweert 
bij een ranke Cross
Zijn gouden gelukspen als 
beste kameraad

In mijn dagelijks leven als accountant is een pen een onmisbaar stuk gereedschap. Voor mijn 
bezigheden op kantoor gebruik ik een zwarte pen met gouden accenten. Daarnaast heb ik een 
zilverkleurige pen als ‘reservepen’. Als laatste bezit ik een gouden ‘gelukspen’ die ik alleen gebruik 
voor bijzondere gelegenheden. 

Metende mannen
Dit zijn de mannen achter de leden-
enquête die in deze editie is bijgesloten. 
Zij bedachten de vragen, mailden de 
lijsten, totaliseerden en concludeerden. 
Meten is weten. Aloys was betrokken bij 
het statistisch verwerken van de gegevens. 
Alles bij elkaar een hele job die met suc-
ces werd geklaard. Complimenten dus 
aan het adres van Johan, Aad en Rob voor 
de aftrap. De tweede fase zit 'm mogelijk 

in het omzetten van alle reacties en suggesties in aangepast beleid.  Althans wat doen we 
straks met alle uitslagen en waar leidt het toe? Wordt dus vervolgd.

Website
Niet zonder trots liet Arthur Planken 
onlangs op deze manier zien hoe de nieuwe 
(lang verwachte) website eruit ziet. 
Al met al was het een hele bevalling. Aan de 
totstandkoming werkten ook mee Daniel 
Schutterop, Ed Croqué en Bas Janssen.

Hans zegt: ‘In de bibliotheek was zijn peri-
ode van lidmaatschap snel terug te vinden. 
’t Ambachthuys is een in het leven geroe-
pen stichting om het handboekbinden in 
Nederland op een hoger peil te brengen. 
Het is al meer dan 25 jaar een trefpunt voor 
boekbind(st)ers. Niet alleen voor degene die dit 
doet als bron van inkomsten, maar ook voor de 
liefhebber die het ambacht goed wil leren’.

In ’t Ambachtshuys kreeg hij te zien hoe nog 
heden ten dage ‘met naald en draad’ boeken 
konden worden gebonden. ‘We waren onder 
de indruk van wat er zoal mogelijk was met 
het restaureren van antiquarische boeken 
of  het inbinden van bijv. jaargangen van 
tijdschriften’, zegt Hans en denkt dat leden 
van de soos een bezoek zeker de moeite 
waard vinden. ‘Dat kan eens per jaar en wel 
op maandag 7 januari tijdens een open dag. 
Waarom op 7 januari? Dat is namelijk de 
eerste maandag na Driekoningen en deze dag 
wordt ook ‘Koppermaandag’ genoemd’, aldus 
Hans. 

7 januari: Open dag ’t Ambachthuys 
 
Hans Eijzenbach bracht begin november een bezoek aan de ambachtelijke boekbinderij 
’t Ambachthuys aan de Pansierstraat op Scheveningen. Hij kwam er al snel achter dat de vader 
van de huidige eigenaar lid is geweest van onze Sociëteit. Het was J.P. Willems of Brilman.
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“Dat zijn wij”

uw wensen, ons werk

Uphof  Wijnen    Voor mensen met smaak
Leverancier van wijnen aan de horeca en het bedrijfsleven.•	
Sociëteitleden welkom. U kunt rekenen op een smaakvol advies.•	
Wijnen uit bijna alle wijnstreken van de wereld. Grote voorraad.•	
Wijn relatiegeschenken zoals kistjes. •	
Leverancier van winedispenser “diWine”, wijntap per glas.•	

‘Het leven is te kort om slechte wijn te drinken’
www.uphofwijnen.nl      mobiel 06-51.723.612  of  tel. 070-393.49.58

VAN DE KANT 
BEZIEN
Door Cees Postema

Verbinden 
In mijn jeugd heb ik van nabij meegemaakt hoe de 
beide ouders van een klasgenootje op een zomerse 
zondagmiddag dodelijk verongelukten met hun motor 
met zijspan. Het maakte diep indruk op me. 

Aan die gebeurtenis moest ik  denken toen ik onlangs 
werd gevraagd door de directie van een ministerie om 
te vertellen hoe mijn ervaring als medicus was met die 
directie was.
‘Verbinden’, dat was het thema van de dag die ze 
organiseerden. Ze hadden voor die gelegenheid diverse 
relaties uitgenodigd om hun visie en ervaring te geven. 
Ik was dus niet de enige.  
Op zich natuurlijk een prijzenswaardig initiatief: 
kijken en vragen aan je klanten wat ze van je vinden 
en daarmee dan proberen je prestaties te verbeteren.
Al denkend wat ik nu ‘als medicus’ zou moeten zeggen 
over verbinden drong zich natuurlijk de gedachte aan 
het gipsverband op. De uitvinding van de Nederlandse 
militair arts Anton Matthijsen was revolutionair en 
betekende een sprong voorwaarts in de geneeskunde.
Maar ja, dat verband is wel star, weinig flexibel, 
gevoelig voor vuil, geeft jeuk onder het gips en nog 
zo wat nadelen die ieder van die wel eens een arm of 
been in het gips heeft gehad wel kan vertellen.
Nee, die eigenschappen sloegen niet bepaald op mijn 
werkervaring met die directie. Dat zou geen verbin-
ding geven. Dan toch maar proberen het over een 
andere boeg te gooien.

Nu is het zo dat deze directie gaat over verkeersvei-
ligheid en daar is ook als dokter best wel het een en 
ander over te vertellen. 
In het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw 
waren er per jaar nog meer dan 3500 ( jawel: driedui-
zendvijfhonderd!) verkeersdoden. Maar door tal van 
maatregelen die door deze directie zijn voorgesteld 
zoals veiligheidsgordels, valhelmen, strenge alcohol- en 
snelheidscontroles etc. is dat getal gedaald tot 661 in 
2011.
Een succesvol beleidsverhaal dus. Kijk, daar krijg ik 
dan wel verbinding, daar word ik dan wel enthousiast 
van. Dat verbindt. Al is het alleen al om het feit dat 
zo’n vreselijke gebeurtenis als waar ik dit stukje mee 
begon veel minder vaak voorkomt. Gelukkig maar.

Kinderen krijgen ‘cultuur-
menu’ voorgeschoteld 

Vaak komen Haagse scholieren uit de eerste 
groepen van het basisonderwijs ’s woensdags 
in de grote zaal van de sociëteit samen voor een 
cultuurles. Leerkrachten vertellen niet alleen 
het nodige over de geschiedenis van de socië-
teit maar ook wat nu precies een monument is. 
Steevast wordt dan eerst gewezen op het kleurige 
glas-in-lood tableau in het plafond.  Daarvan is 
op karton een soort ganzenbord gemaakt dat de 
leerlingen als ‘menu’ voorgeschoteld krijgen. Elk 
vakje van het tableau heeft een culturele beteke-
nis dat door degene die aan de beurt is wordt 
voorgelezen. En zo wordt het spel beurt voor 
beurt met een grote dobbelsteen gespeeld. De 
leerkrachten zijn in de buurt om waar nodig toe 
te lichten. Met de sociëteit als voorbeeld worden 
de kinderen met het ‘cultuurmenu’ spelenderwijs 
een beetje wegwijs gemaakt in wat wij reeds als 
vanzelfsprekend beschouwen. 

Jaren van stof en rookaanslag maakten het 
glas-in-lood plafond in de grote zaal tot een 
aangetast geheel. Eind november beklom Leo 
de Bruin de stellage om dit glastableau schoon 
te maken met glas helder resultaat. Op de 
poetsdoeken weggehaalde nicotine. Bovenin is 
nog net te zien hoe vuil het glas was.
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Ook dit jaar vond de finale plaats op de golf-
baan Delfland. Omdat er normaliter op de 
derde maandag van de maand gegolfd wordt, 
maar er nu op die datum een damesdiner was 
en daar veel van de golfers de keuken inmoes-
ten, werd er bij uitzondering op de tweede 
maandag gespeeld. Laat dit nu net een van de 
koudere dagen van november blijken te zijn. 
Het was dan ook flink afzien voor de deelne-
mers aan deze dag die een verrassende win-
naar zou kennen, maar daarover later meer. 

Het Forum-redactieteam reisde ditmaal bij 
daglicht af en even voorbij het nu nog einde 
van de A4 liepen we Dave Salomons tegen het 
lijf die, snakkend naar iets warms, ons toch 
graag nog even zijn swing wilden laten zien. 
Het zag er erg goed uit. Waren dit wellicht 
voortekenen? Terug naar het veldwerk. De een 
na laatste flight was net op de green beland, 
dus die konden we in volle actie aanschou-
wen. Dat ging niet onverdienstelijk, maar in 
de laatste flight zou ook de over all winnaar 
van 2012 zitten. Deze kans lieten we ons niet 

ontnemen, dus we trotseerden de kou nog 
even. Daarna gloorde de borrel met bitterbal.

Vanwege de bestuursactiviteiten van enkele 
golfers werd de dagprijs al tijdens de bor-
rel uitgereikt. Het podium bestond uit Jan 
Kersten, René Kuulkers en u was hem al 
tegengekomen, Dave Salomons, die met 39 
punten de show stal. Dave bedankte vooral 
zijn teamgenoten die bijgedragen hadden aan 
het succes. Of had Tom Heijbroek gewoon 

Finale rangorde bij soosgolfers in duigen 

Op de green werden leden van de troon 
gestoten: Jan K. kwam, zag en overwon 
Reportage Maxime Hendrickx en Alfred van Bunge

Mag je na twee jaar al van een traditie spreken? Wij van de redactie wagen het erop en vinden best 
van wel. Temeer ook omdat wij kort geleden opnieuw mochten aanschuiven bij het jaarafsluitende 
diner van onze golfende vrienden. Enige vorm van eigenbelang is ons uiteraard niet vreemd. 

goed geteld? René eindigde de dag als enige 
met een Birdie en was dan ook dik tevreden. 
Adriaan was vooral blij dat er ondanks het 
bedroevende spel droog gespeeld kon worden 
en Rob van Hulst herinnerde ons er nog 
maar eens aan dat hij toch al bijna 67 was…..?  
‘Het was geen weer voor een Pinda’, durfde 
Ed Croqué aan. Die had duidelijk niet best 
gespeeld. Jos Hennequin was trouwens zeer 
verguld met zijn 8 punten, not. Aan tafel dus!

Na een smakelijk voorgerecht trad Feico aan 
om met de aanwezigen de serieuze zaken 
en statistieken van golfseizoen 2012 door te 
nemen. Dat voorbereiding uitbetaalt, wordt 
maar weer eens duidelijk bij zijn presentatie. 
Wat direct opviel was dat Dave kwam, zag en 
overwon. Hij speelde dit jaar slechts 2 keer 
mee. Dat waren dan ook maanden van stille 
voorbereiding. Steef Gronheid en jarige Theo 
Snelders, die de tafel van een glas wijn liet 
genieten, eindigden wonderwel even goed. 
Pleit dit voor iemand van 80 of zegt dit wat 
over de jongere garde? U mag het zeggen. 

Wanneer in de eindstand het aantal verloren 
ballen verwerkt zou zijn zou deze er toch heel 
anders uitzien. Nadat Feico de puntentelling 
had uitgelegd, de beste 6 wedstrijden tellen 
mee, bleek dat Rob, met zijn bijna 67 jaar, 
gestegen was van plaats 9 naar 7. Kwam dit 
door zijn eigen rekenwerk? Zo waren er wel 
meer raadsels die door de reportagedienst van 
het Forum niet meteen beantwoord konden 
worden. Feico’s seizoen was in ieder geval 
uitermate geslaagd omdat hij Rob een mooi 
plekje kon voorblijven.   

Als poedelprijs ontving Jos Hennequin nog 
maar eens een set ballen. Hoe opvallend 

De behendigheidstrofee van de golfdag kwam op naam van René Kuulkers. Hij kreeg het voor elkaar een birdie te slaan en dat leverde hem dit fraaie kleinood op: een ge-stileerde birdie in glas.

Drie van de mannenbroeders

                             
Een serieuze 
poging van Aad

De dagprijs ging 
naar Dave

                                       Feico taxeert

Jan ging er 
helemaal voor

Puntencontrole van Theo en Feico

Feico  toont 
de feiten                                             Een en al liefde

                                                     Theo 80!
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dat  de Soosgolfers elkaar graag ballen cadeau 
doen. Frans van den Heuvel ontving voor zijn 
geslaagde spel een heuse teller, die aldus Feico, 
ook in zijn werk erg handig zou zijn. Na Aad 
van der Werf, die een tikkeltje te vroeg gepiekt 
had dit seizoen, komt de top-3 aan bod. Dat 
niet alle sportprijzen even fraai zijn blijkt wan-
neer Steef zijn 3e prijs in ontvangst neemt. Hij 
is dan ook vooral blij met de bijbehorende fles 
wijn. 

Tijdens het voorspelen op vrijdag vroeg Jan 
Kersten aan Feico hoeveel punten hij nodig 
had om Adriaan van Egmond, tot dan toe num-
mer 1, van de troon te stoten. Dit had duidelijk 
zijn vruchten afgeworpen, want met deze laat-
ste speelronde weet Jan de nummer 1-positie te 
heroveren. Jan Kersten, die aangaf zijn handi-
cap op 21 te hebben laten staan om de rest ook 
beter te laten worden, blijkt er zelf ook veel 
beter van te zijn geworden. De lat hoog leggen, 
dat is het devies, aldus een trotse winnaar die 
bijna door toedoen van zijn deze dag briljant 
spelende zwager zijn 1e prijs mis was gelopen. 

Toch nog een vrolijke Kerst voor de mannen, 
schatten wij zo in. Alfred bedankte de golfers 

We vinden het nu vanzelfsprekend dat er 
schoon water uit de kraan komt. Dat dit zeer 
gewaardeerd moet worden, heb ik ervaren in 
Oezbekistan. Daar was ik drie maanden voor 
het opstarten van een fabriek, ongeveer drie 
kwartier rijden ten zuiden van Karshi; ruim 
een uur rijden van de Afghaanse  grens. 

De tocht startte vroeg; het had de hele ochtend 
geregend, de eerste regen sinds drie jaar. Met 
chauffeur en tolk passeerden we een laag punt 
dat onder water stond. Een politieagent ver-
bood ons om door te rijden, maar na een dis-
cussie dat wij zelf het risico namen, konden wij 
doorgaan. Het is misschien niet goed voor te 
stellen, maar links en rechts van de weg zo ver 
men kon kijken was er water. De droge grond 
absorbeerde vrijwel geen druppel! De weg 
komt uit op de vierbaans hoofdweg richting de 
Afghaanse grens aangelegd voor het Russische 
troepen vervoer. Daar stond een grote groep 
mensen. Op enige afstand was te zien waarom: 
De lemen huizen van het dorp waren gedeelte-
lijk ingestort. 

Wij vervolgden de weg naar Karshi. Het was er 
grauw, geen mens op straat, geen enkele auto 
op de weg. Wel een brede hoofdstraat met een 
bordes a la Kremlin voor de parades! Snel door 
naar de bergen waar wel mensen waren. Het 
is immers een deel van de z.g. zijderoute met 
hier en daar een 14e eeuwse moskee. Uiteraard 
hebben wij zo’n oud gebouw bezocht. Dat water 
schaars was bleek bij een restaurantje. De ‘WC’ 

was een hokje, buiten, met een gat in de vloer. 
Na afloop wenkte men mij om naar de keuken 
te gaan waar een badkuip vol water stond. Met 
een speelpannetje kreeg ik water over mijn 
handen. Waterdruk is er namelijk alleen in een 
korte periode van de dag!

‘Krijg niet de tyfus’ 
Door Sjoerd van der Veen

De uitspraak ‘Krijg niet de tyfus’ heeft alles met water te maken. Eind 19e eeuw kwam drinkwater uit 
de duinen.  Pompwater dat daarvoor werd gebruikt was vaak vies en bevatte salmonella bacteriën. 
Het gevolg was een lage levensverwachting; 37 jaar in 1860 en 50 jaar in 1910. In die tijd werd zoveel 
water gebruikt, dat een machinepomp-gebouw werd gebouwd. In het gebouw stonden de water-
pompen, eerst aangedreven met stoommachines; later met diesels. In dit machinepomp gebouw 
gaan wij op 14 januari naast een overgebleven diesel dineren. 

In de Sovjet-tijd waren er grote irrigatiewerken 
gemaakt voor de katoenvelden. Halverwege het 
land was een groot kunstmatig meer gemaakt. 
Water stroomt daarom niet meer naar het 
Aralmeer. Het waterpeil van het Aralmeer is als 
gevolg hiervan zeker 10 meter gedaald; een eco-
logische ramp voor dat gebied! Vanuit Karshi 
lag een gedeeltelijke onverharde weg naar de 
fabriek. Enige dagen later bleek inderdaad dat 
de weg gedeeltelijk was geweest.

Waardeer dus water. 
Kijk 14 januari naar deze geschiedenis over het drink-
water en geniet van het diner.

aantal x 
gespeeld

totaal pnt 
beste 6

plaats 
beste 6

spelers

7 48,5 1 Kersten
8 47,0 2 van Egmond
7 45,5 3 Gronheid
9 37,0 4 van der Werf
8 35,0 5 Croqué
8 29,3 6 van Hulst
9 27,0 7 Alkemade
9 24,3 8 Snelders
6 24,0 9 Alkema
8 20,5 10 van Hille
4 18,5 11 Prins
8 16,5 12 Vos
5 16,0 13 van der Maten
7 15,5 14 Kuulkers
2 13,0 15 Salomons
7 12,5 16 Heijbroek
3 12,0 17 Damen
6 10,5 18 van den Heuvel
6 10,0 19 Andrea
4 8,0 20 Spijkermans
8 7,3 21 Knoester
5 6,0 22 Bovenlander
8 2,3 23 de Haas
5 1,5 24 de Bruin
5 0,0 25 Hennequin
1 0,0 26 Jonker
1 0,0 27 Koot
5 0,0 28 gastspeler

namens de reportageploeg voor hun vriende-
lijk onthaal. En gierig waren zij evenmin. 
Kortom we hebben er wederom van genoten 
en hopen u een inkijkje te hebben kunnen 
geven in wat er zich op die derde maandag van 
de maand op de golfbanen in de buurt zoal 
afspeelt. 

Overal stond water, de droge grond absorbeerde geen 
druppel.

Jan wint de pot

De top 3: Steef, Jan en Adriaan

Een mooie poedel voor Rinus

Het afsluitende diner
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Het kostte mij een flesje wijn! Jazeker, van de 
Aldi. Maar dan heb je ook wat. En dan ‘heb’ 
je ook zeker Bert Uphof in ‘De Biechtstoel’. 
Drinkt-ie ook weer eens iets anders! 
Noodzakelijk ook, om zijn moordend tempo 
pratend bij te sloffen. Immers, het zal u niet 
ontgaan zijn, Bert is nu eenmaal een veelzijdig 
man. Heeft zich net comfortabel geïnstalleerd 
of de fraai geconstrueerde doopceel vliegt in 
alle glorie door de kamer. Het leest als een 
spannend jongensboek. Daarnaast ligt Bert 
‘teen en tander’ volgaarne met veel passie toe, 
ook de pikante accenten niet vergetend. 

Samengevat start Bert met de woninginrich-
ting. Alle diploma’s gehaald en gaat een flinke 
stap vooruit bij Aspa kantoorinrichting. Met 
een flamboyant neusje voor de commercie, 
slaat Bert direct zijn slag. Eerst commercieel 

medewerker binnendienst maar begeleidde als 
projectleider de verantwoordelijke ‘klus’ om bij 
de politie Haaglanden de gehele kantoorinrich-
ting in een fris en fruitig jasje te steken. Geen 
heitje voor een karweitje. Sterker, wij praten 
hier over een ‘potje’ van Fl. 400.000,-- Jazeker, 
Bert is een man van de grote getallen. 

Passie
Bij een reorganisatie echter ging Bert, volgens 
het principe van ‘last in, first out’, driftig op 
zoek naar iets anders. Maar dan begint het 
bij hem te jeuken en via zijn drive en passie 
vooral zoekt hij naarstig naar de krenten in de 
pap. En zo kwam hij in aanraking met en zag 
duidelijk brood in Randstad. En dat gevoel was 
wederzijds. Wij gaan niet overdrijven, dat Bert 
en Randstad vanaf het ontbijt tot en met diner 
gezamenlijk de broodmaaltijden nuttigden. Het 

In de biechtstoel met Bert Uphof
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Een leven vol reuring en verandering 
van spijs op zoek naar krenten in de pap
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Immers, Bert’s sprong belandde op het stevige 
parket van de firma Rowi-parket. Gezien zijn 
achtergrond in de woninginrichting was dit 
dus een hele duidelijke stap. Bert kwam, zag en 
overwon. Wat heet?! Als franchisenemer vond 
hij een prachtig pandje in Vlaardingen. En Bert, 
toch zeker niet het type om het eufemistisch 
uit te drukken, om meegaand aan de leiband 
te lopen, richtte zijn winkelpand in volgens 
de laatste commerciële innovaties. En het had 
succes. Waren de bobo’s van Rowi nog wat 
voorzichtig, Bert’s pand werd uitgerold over de 
hele keten. Het deed het commerciële hart goed 
en het zal u niet verbazen dat de omzet van 
Bert’s winkel meedeed in zijn grootte voor het 
podium. 

Vier mooie jaren zat Bert tussen de ‘klapperbo-
men’ en verkocht parket groots. Intuïtief  zag 
Bert al wat donkere wolken in de verte komen, 
waar het KNMI al niet goed voor is, en zag niet 
gebeuren dat Rowi-Parket exorbitante omzet-
ten zou gaan scoren. Effe ademhalen. Want u 
begrijpt dat de overstap van prachtig hout naar 
Chinese rolstoelen ( ja, u leest het goed!) op 
papier niet zo groot is. Het vereist echter wel 
een hele optimistische kijk op dit zich voort-
bewegende karretje een plaats in een overvolle 
markt te zetten. En een branche waar innovatie 
belangrijk is en zeker toch wat feeling moet 
hebben met de markt. Geen probleem voor 
Bert. Ik leg het uit! 

Rinkelen
Via een zwager, die uitstekende banden had 
met het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
(!) kwamen rolstoelen in het zicht. En dan 
geïmporteerd uit China. Deze rolstoelen deden 
qua degelijkheid en veelvuldig gebruik niet 
onder voor het Duitse equivalent. Het enige 
verschil? Die Chinezen waren 30% goedkoper. 
Maar exact op het moment, dat de kassa zou 
gaan rinkelen, kwam er een regeringsmaat regel 
welzijnszorg en werden de regels overgeheveld 
naar de gemeenten. Einde verhaal China. Voor 
uw geruststelling. De heren hebben wel vrese-
lijk gelachen in China. Maar goed, wij moeten 
opschieten. Het wordt bijna donker. Waren 
de rolstoelen op zich al heel bijzonder, gek-

commerciële mes sneed echter wel aan twee 
kanten. Een aantal projecten springen eruit. 
Om uit de rijk gevulde ruif te eten, was het 
zonder meer een hoogstandje om de com-
plete verhuizing van het ministerie van WVC 
in Rijswijk te coördineren. En Bert met zijn 
non-conformistische aanpak leidde de operatie 
onder supervisie van het Directoraat Generaal. 

Het ministerie wikte en bescheiden zoals 
Bert altijd is, hij beschikte. In die fraaie jaren 
bij Randstad scoorde ons Bert ook bij het 
Waarborgfonds Motorverkeer in Rijswijk. 
Wederom een thuiswedstrijd. Hij gaf leiding 
aan 12 medewerkers als Hoofd Bureau en 
plv. hoofd afdeling registratie. Een leuke tijd, 
maar Bert wilde meer. Voor alle duidelijkheid, 
hij had niks tegen ambtenaren. Integendeel! 
Maar het etiket sloom, duf, suf en laks werd ter 
plekke uitgevonden en bleef op zijn inmid-
dels ex-collega’s plakken. Natuurlijk willen wij 
graag compleet zijn. En wij zouden dus zeker 
zijn avonturen niet willen missen bij Tasseron 

Hij sprong zonder
zwembandjes in het diepe

Handels-en Ingenieursbureau BV. Maar dat 
pakte toch een tikkie anders uit. Weliswaar 
benoemd als projectmanager, moet je toch van 
goeden huize komen om omzet te genereren 
uit de verkoop van temperatuurzekeringetjes 
van zegge en schrijve twee cent. Wij schreven 
het al. Bert houdt van grote getallen. Maar je 
moet wel een oceaan van die krengen aan de 
man brengen om mee te tellen. 

Op stoom
Niet verslagen begon zijn al veel genoemde 
neusje weer handel te ruiken. Wat Bert wilde, 
wilde Tasseron niet. En wat Tasseron wilde, 
wilde Bert niet. Zijn commerciële bloed begon 
op stoom te komen en wat andere konden, 
kon hij  beter. Het kon dan ook natuurlijk niet 
uitblijven of hij sprong zonder zwembandjes 
in het diepe. Het ‘duiken’ kwam hard aan. 
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ker moest het echter toch niet worden. Geen 
probleem voor onze vriend. 

Tombola
Nieuwe horizonten deden zich voor. En voor-
dat Bert het zelf wist, liep hij op de catwalk van 
en was de grote animator voor Bruidsbeurzen. 
Hoezo bijzonder? Ga hier nou niet vertellen, 
dat Bert het avontuur schuwt. De zandloper 
liep en de tombola stopte. Bert had immers het 
licht gezien. Zeven jaar inmiddels terug. En u 
vraagt zich nog steeds af, waar de wijnhistorie 

sen door de door wol en wijn geverfde vak-
handen. En ook Bert heeft zijn nering groots 
uitgebreid. Stonden in het begin de dozen wijn 
opgestapeld allereerst in de gang in een nette 
rij, toen twee rijen en ook de woonkamer werd 
uiteindelijk wijnkamer. Maar Patricia houdt nog 
steeds van hem……!Inmiddels heeft hij een pak-
huis gekocht waar de pallets makkelijk aangele-
verd kunnen worden. Bert’s afzetgebied is groot 
in de regio Haaglanden. Variërend van befaamde 
restaurants tot die gewillige particulier en van 
golfclubs tot eetcafés. Wat goed is, komt snel. 
Een gevleugelde uitspraak, maar gaat het ook op 
voor ons Bert? 

Tradities
Ik begrijp natuurlijk, dat er twee dagen nodig 
zijn om deze avonturen, belevenissen, ervarin-
gen goed door te laten dringen. En dan rijst 
natuurlijk de vraag of Bert ook nog tijd heeft 
voor hobby’s of anderszins liefhebberijen. U 
gelooft het niet! Maar ze zijn er wel degelijk. 
Sociëteit De Vereeniging is een grote liefheb-
berij van Bert, maar dan wel zonder dames, zoals 
bekend is van Bert. Ooit als grondlegger van 
het Swinging Soosgala de toon gezet voor latere 
generaties is hij de man van mores en tradities. 
Aansluitend is er natuurlijk zijn lidmaatschap 
van de happy Soosriders, die minimaal tweemaal 
per jaar op de motor gezamenlijk ’s herenwegen 
opscheuren met alle gevolgen van dien. Maar 
daar weten wij alles van. 

Klootschieten
Vanzelfsprekend noemen wij in dit kader, dat 
niet alleen wijn zijn grootste passie is. Komt bin-
nen op 1, maar goede tweede, en dat zal niemand 
verbazen, is Bourgondisch tafelen. Daarnaast, 
en daag Bert niet uit, is hij zelf ook een uitste-
kende kok. Schuwt het kokkerellen perse niet. 
Integendeel! U bent van harte uitgenodigd. 
En voor de golfclub heb ik maar één dringend 
advies. Vriend en vijand ‘verzamele’ zich, want 
de Familie Uphof is in aantocht. U bent gewaar-
schuwd. Onze vriend goed inschattend gaat hij 
voor goud en niets anders. Dus die beker ‘ruikt’ 
het Wateringse Veld. Bert kennend, lukt het niet, 
dan kan hij altijd nog gaan klootschieten. Bert 
en reuring, onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

begint. Precies op dat tijdstip. Niet vreemd. 
Bert was op jonge leeftijd al een liefhebber en 
dat is hij nog steeds. Als jongeheer bestudeert 
hij wijnetiketten, weekte zij los en plakte zij 
in met beschrijving. Dus weer iemand die 
van zijn hobby zijn werk ging maken. En in 
goed overleg met partner Patricia rook hij niet 
alleen het op voorhand fruitige bouquet, maar 
rook vooral mogelijkheden in de wijnhandel. 
En nogmaals, Bert zou Bert niet zijn of hij 
ging voor 200% voor die handel. Haalde zijn 
diploma’s SWEN I en SWEN II en verdiende 
dus terecht het wijnbrevet. Bert’s geliefde 
uitspraak en u zult het met hem eens zijn. 
Mensen kunnen meer dan 1 vak. En Bert heeft 
zijn draai gevonden. 

Vakhanden
Na allerhande aanloopproblemen is hij inmid-
dels ambassadeur van een Zuid-Afrikaans 
wijnhuis en heeft hij de exclusieve verkoop in 
de regio Haaglanden. Hij betrekt zijn wijnen 
bij een van de allergrootste importeurs en is 
inmiddels een heel aanzienlijke speler. Jaarlijks 
gaan er bij de wijnimporteur 40.000.000 fles-
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Door het overlijden van de voorzitter Gert  
Kok is recentelijk de laatste kegelclub “Er Zit 
Schot In” helaas opgeheven. Ongeveer 13 jaar 
geleden is ook de andere kegelclub “Onder 
Ons” gestopt omdat het aantal leden zo klein 
was geworden dat de club niet langer meer 
actief kon zijn. In het verleden werden de 
kegelbanen ook verhuurd aan buitenclubs, 
ook deze clubs hebben om diverse redenen 
de huur opgezegd. De kegelbanen worden nu 
niet langer meer gebruikt. Door het bestuur 
is de vraag gesteld wat gaan we met deze 
banen doen, gaan we de banen weer regelma-
tig gebruiken of krijgt deze zaal een andere 
bestemming?

Ondergetekenden hebben in overleg met het 
bestuur zich kandidaat gesteld om het kege-
len onder de soosleden weer nieuw leven in te 
blazen. Van het bestuur hebben wij een jaar de 
tijd gekregen om weer actief te gaan kegelen.
Ons voorstel is dat wij met ingang van 2 janu-
ari 2013 een keer per maand in competitiever-
band gaan kegelen. Wij houden voorlopig de 
eerste woensdag van de maand hiervoor aan. 
Afhankelijk van de opkomst zullen we eventu-
eel  besluiten om de frequentie op te voeren. 
Direct na het diner verzoeken wij de leden die 

willen kegelen om zich naar de kegelbaan te 
begeven. Wij gooien dan 10 ballen op de rech-
terbaan en daarna 10 ballen op de linkerbaan 
of andersom. De telling zal door een van de 
kegelaars worden bijgehouden met uiteraard 
een winnaar voor die avond. Aan het eind 
van het jaar zal de winnaar van 2013 worden 
bekendgemaakt.
Als er voldoende belangstelling is kunnen 
we overwegen om de oude kegelclub “Onder 
Ons” weer te laten doorstarten. Wij hopen 
op 2 januari 2013 veel  kegelaars te mogen 
begroeten.

Rob Jansen
Jan Planken
Alfred van Bunge

Echt het einde van de kegelhistorie?

‘En nu goed kijken’, zegt schietinstructeur Alie 
als hij het dubbelloops geweer nog even op de 
juiste plaats tegen de schouder van een soos-
lid zet. ‘Richt de korrel op de duif en schiet op 
het juiste moment, je ziet vanzelf of het raak 
is. (Die houden we erin). ‘Tiro’ en daar komt-
ie..... Nu!’ Aan Alie ligt het niet, deze misser. 
Hij is een volleerd jager met een respectabel 
aantal kleiduifjaren. Een man ook met veel 
geduld die de soosleden goedlachs langs de 
drie onderdelen loodste. 

Per onderdeel kon er vijf keer geschoten 
worden. De ene keer is het wachten op het 
juiste moment dat de duif bij het omhoog 
vluchten in zijn baan, bijna stil hangt in de 
lucht. Bij het tweede onderdeel vliegt de duif 

in grote vaart laag over van rechts naar links 
en bij de derde schietplaats wordt de duif 
pijlsnel voor je uit ‘losgelaten’. Dat gebeurt 
steeds zodra Alie ‘tiro’ zegt.  De schutters van 
de sociëteit deden hun werk serieus maar met 
wisselend succes. Conclusie: dit vraagt om 
meer oefening. Of zoals tussen de salvo’s door 
de klassieker ‘nooit geschoten is altijd mis’ te 
beluisteren viel. 

De ronde rode kleiduif wordt met een druk 
op de knop van Alie uit een kastje afgevuurd. 
De hagelpatroon die door hem in het geweer 
geduwd wordt, bestaat uit 150 ijzeren kogeltjes. 
Een paar ervan zijn al genoeg om de duif uit 
elkaar te laten spatten, maar hoe meer kogel-
tjes tegelijk doel treffen des te versplinteren-
der het resultaat. Het is steeds weer een mooi 
gezicht en een voldaan gevoel als dat lukt.  

Als Alie ‘tiro’ zegt moet je richten en schieten 

Raak of niet, schutters nemen ronde 
kleiduiven op de korrel; best lastig 

Het beste resultaat deze middag op de 
Waalsdorpervlakte bedroeg 11 van de 15 raak, 
goed voor ‘goud’. Met 9 van de 15 voltreffers 
werd door twee soosleden gedeeld ‘zilver’ 
behaald. Zie elders in dit Forum de namen 
van de winnaars. In het clubhuis werden zij 
door Anonymus met linten gehuldigd en alle 
deelnemers kregen Jägermeister met bitter-
garnituur aangeboden. (AvB)
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Een gezellig onderonsje tussen Thomas Bijloo, 
Peter Robijns en Paul Groot. Het voortouw 
werd genomen door Thomas die een verhaal 
vertelde waarover Peter even moest nadenken. 
Paul volgde e.e.a. minzaam.

‘Wonderwel ongedeerd’
Jan Kloeze is dit jaar door het oog van de naald 
gegaan. ‘Op 5 juli werd ik tijdens een wolk-
breuk met bliksem en al door een tegenlig-
ger aangereden bij Uffelte en raakte buiten 
bewustzijn. In de ambulance kwam ik weer 
bij. Mijn auto raakte total loss. De vrouw in de 
andere auto moest worden uitgezaagd. Ik bleef 
wonderwel ongedeerd’. Over engeltjes gespro-
ken! Onder de zoekterm: ongeval Uffelte 5 juli 
2012 staan beelden van de ravage en het werk 
van de hulpdiensten.

‘Nieuw vaderland’
Ernst Hille: ‘Hoogtepunt van 2012 was de reis 
van 6 weken met mijn partner Yvonne naar 
Australië. Dat vindt mede zijn oorsprong 
in het feit dat Yvonne en ik elkaar voor het 
eerst hebben ontmoet in Sydney ruim 6 jaar 
geleden. Wij houden van het land vanwege 
zijn ruige landschap, z’n gevarieerde natuur, de 
wilde oceaan en z’n relaxte sfeer en de rust die 
dat ons geeft. Australie zou ons nieuwe vader-
land kunnen zijn als Nederland onder water 
zou komen te staan’.

‘Voorzitter af ’
Rob van Hulst heeft er over nagedacht om aan 
deze terugblik mee te doen maar doet er om 
hem moverende redenen het zwijgen toe. Met 
het kerstdiner sluit hij zijn voorzitterschap van 
Anonymus af.

‘Bevrijdend nieuws’
Peter Robijns: ‘De onbeschrijflijke angst en 
spanning die ik gevoeld in januari heb rondom 

de borstkanker diagnose en operatie van mijn 
Marianne. En daarna het bevrijdende nieuws dat 
alles onder controle is. Wat een feest. Een diepte- 
en een hoogtepunt in je leven binnen een paar 
maanden. Het confronteert je met de (dus niet 
vanzelfsprekende) rijkdom van samenzijn!! Een 
punt van positieve opwinding vormde het ver-
zoek van jonge en talentvolle ING accountman-
agers die mij - reeds 10 jaar als actieve bankier 
verdampt- vroegen om hun iets van mijn com-
merciële ervaring en inzicht mee te geven. Deze 
niet geformaliseerde coachrol vind ik fantas-
tisch. daar geniet ik van’.

‘Vriendschapsband’
Voor Jan Kersten was de lancering van het 
Comité Koken voor Leden door Leden onver-
getelijk. Waarom? ‘Omdat dit naadloos aansluit 
op de vriendschapsband binnen onze Sociëteit’.

‘Kleinzoon Guus’
Rene Kuulkers : ‘2012 was voor mij een bijzonder 
jaar vanwege de ernstige ziekte van mijn vrouw 
die ons leven meer dan de helft van het jaar 
domineerde. Het goede nieuws is dat zij recente-
lijk genezen is verklaard en dat we er in oktober 
een kleinzoon (Guus) bij hebben gekregen !!’.

‘Ernest en Carmen’
Frans van den Heuvel: ‘Het absolute hoogtepunt 
van 2012 was de trouwerij van onze zoon Ernest 
met Carmen in Cusco (Peru) en onze rondreis 
door dat prachtige maar vooral ook indrukwek-
kende land. Ook het bezoek aan de ruines van 
Machu Picchu en de rondvaart over het Titicacca 
meer waren zeer bijzonder. Een jaar om nooit te 
vergeten’.

Vorige maand werd een foto gemaakt van tien 
soosleden die op dat moment bij toeval het 
dichtst bij de camera waren. Na het maken 
van de foto hoorden zij wat de bedoeling 
ervan was. De redactie vroeg de heren ‘hun 
2012’ in het kort te beschrijven. Verdriet, geluk 
en hoop wisselen elkaar af. Het leven is mooi 
maar niet altijd getuige de hier genoemde 
hoogte- en dieptepunten. 

Tien soosleden over ‘hun 2012’ ‘Niet mijn jaar’
‘Het jaar 2012 is niet mijn jaar geweest’, zegt 
Hans Lamb. ‘Op 3 Januari overleed mijn enige 
zus na een lang ziekbed op 84 jarige leeftijd. 
In juni op vakantie in Italie kreeg ik een 
trombose been, gevolg een week ziekenhuis 
en weg vacantie.In augustus kreeg ik een acute 
galblaasontsteking, gevolg operatie en na nare 
bijwerking 5 weken Antoniushove. 10 sep-
tember is de moeder van Henny op 96 jarige 
leeftijd overleden.
Al met al geen prettig jaar maar ik maak mij 
nu op voor een hopelijk fit 2013’.
 
‘OV een openbaring’
Lex van Hulst: ‘Het is sowieso een spannend 
jaar voor mij geweest. Vele goede, een paar 
minder goede maar, afgezet tegen het soos-
gebeuren meld ik volgende metamorfose. 
Jarenlang kwam ik per auto naar de woens-
dagavond van de Sociëteit. Ik kwam alleen, 
maar had na afloop geen enkele moeite om 
mijn auto met vier passagiers vol te krijgen 
om de thuiskomst naar Voorburg te realise-
ren. Ik ga niet beweren, dat ik helemaal de 
BOB was, maar de metgezellen werd dringend 
afgeraden om met eigen auto naar huis te 
gaan. Tot het ultieme zich aan mij open-
baarde. De OV-chipkaart. 100 Jaar niet meer 
met de HTM gereisd en door een stom toeval 
was ik ineens opgezadeld met de OV chip-
kaart. En wat denk je? Na wat barensweeën en 
het uiteraard zoekraken van dit noodzakelijke 
prettig vervoerkaartje, ruk ik nu elke woens-
dag uit naar de Sociëteit. Jazeker! Per HTM!. 
En het voelt goed. Ik kom fris en fruitig aan 
en drink mijn drankje(s) En ben voor ‘donker’ 
thuis. Een openbaring’. 

‘Bewogen jaar’ 
Wijnand Hoosemans: ‘2012 was een bewo-
gen jaar waarbij de gezondheid ons in de 
steek liet. In deze tijden zijn we dankbaar en 
genieten we meer en meer van elkaar, familie 
en alle vrienden om ons heen. De kleinkinde-
ren en woensdagavonden zijn een dankbare 
en welkome afleiding. Onze laatste trip naar 
Maastricht was fantastisch met nog hopelijk 
vele te gaan! “

Militaire attachees 
verkennen sociëteit
Op uitnodiging van Theo Damen kwamen 
onlangs twee diplomaten een verkennend 
kijkje nemen in de sociëteit. De heren ver-
tegenwoordigen een in Den Haag geves-
tigd gezelschap van militaire attachees en 
zijn op zoek naar een locatie waar zij af en 
toe bijeen kunnen komen. 

Samen met Joyce Buskens van Boenk 
Catering liet Theo de bestuursleden zien 
wat zoal de mogelijkheden waren. Zij 
waren onder de indruk van wat er achter 
de eenvoudige gevel aan de Kazernestraat 
schuil gaat. 
Op de foto Theo met Oberstleutnant 
Joachim Schmidt van de Duitse ambas-
sade en US Navy Captain E. Braswell. Yoyce 
heeft de attachees inmiddels een aanbie-
ding gedaan. Wie weet hoe dat uitpakt.
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III: Bloei en neergang
In de vorige aflevering, over de groei en bloei van het fenomeen koffiehuis, stelden we aan het 
slot dat er al gauw grote verschillen optraden tussen al die koffiehuizen en koffiehuis-achtige 
gelegenheden die er in Den Haag ontstonden of inmiddels gevestigd waren (in het centrum èn in 
de toenmalige buitenwijken). Niet alleen verschillen in grootte en sjiekerigheid (‘standing’), maar 
ook in veel andere opzichten. Daarover nu wat meer.

Zuid-Hollandsche Koffiehuis (op de hoek van 
de Groenmarkt en de Schoolstraat, bij de 
vischbanken). Vlak daarnaast was het Noord-
Hollandsch Koffiehuis. Verder: Het Zeelandsch 
Koffiehuis (op de hoek van de Groenmarkt 

Om te beginnen: het zal niemand verbazen dat 
de consumpties al heel gauw in veel koffie-
huizen niet tot kopjes koffie beperkt bleven. 
En ook niet dat er bij de meeste ook wel wat 
te eten was. Het aanbod en het assortiment 
van alcoholische versnaperingen en smake-
lijke spijzen werden steeds groter, ook in veel 
kleine koffiehuizen. 
Als dranken waren, naast uiteraard koffie, al 
gauw diverse biermerken beschikbaar (bij 
voorkeur Erlanger) en verder natuurlijk rode 
en witte wijnen, en als speciale delicatesse 
punch (‘de vier-elementige drank’). Naar wens 
konden worden geserveerd: warme worstjes, 
broodjes met cervelaat of ham, of ‘houtsnip’ 
(brood, kaas en rogge). Voor wie meer wilde 
was er de ordinaire (=gewone, eenvoudige) 
tafel: bouillon, erwtensoep, beefsteak). In 
deftiger koffiehuizen kwam de uitgebreide 
warme keuken in zwang: compleet souper en/
of diner.

Opmerkelijk is dat  nogal wat algemene kof-
fiehuizen zich geleidelijk en soms zelfs vrij 
snel ontwikkelden tot specifieke ontmoe-
tingsplaatsen voor lieden uit bepaalde steden. 
Of uit bepaalde gewesten, landstreken en zelfs 
landen: Den Haag was immers het regerings-
centrum, en dus regionaal, nationaal en ook 
internationaal georiënteerd. 
De gekozen benaming liet vaak geen twijfel 
bestaan over de herkomst of woonplek van 
de beoogde cliëntèle. We noemen er enkele 
uit de zeer vele. Het Hof van Holland, later Het 
Haagsche Koffiehuis geheten (achter de Grote 
Kerk, bij het toenmalige Stadhuis), Het Nieuwe 
Hollandsche Koffiehuis (aan de Korte Vijverberg),  
De Hollandsche Leeuw (in de Molstraat), Het 

Het Zeelandsch Koffiehuis, (hoek Groenmarkt-
Venestraat, op de eerste etage)

en de Venestraat, op de eerste etage), Het 
Brabantsch Koffiehuis (op het Plein), het 
Neerlandsch Koffiehuis (Westeinde. hoek Prins 
Hendrikstraat), het Brusselsch Koffiehuis (in 
de Houtstraat), het Fransche Koffiehuis (op 
het Plein), het Engelsche Koffiehuis (eveneens 
op het Plein), het Hoogduitsche Koffiehuis (op 
het Buitenhof ). Nogmaals: dit zijn er slechts 
enkele uit zeer vele!

Het is minder verbazingwekkend dat veel kof-
fiehuizen zich ontwikkelden tot trefpunten 
voor bepaalde beroepsgroepen. Zo kwamen 
bijvoorbeeld ambtenaren en bankemployés 
graag in een ‘eigen’ omgeving bij elkaar. Als 
stamgasten, zogezegd. Liefst in wat rustiger 

Koffiehuizen: publieke alternatieven van besloten sociëteiten (3)         Door Karel Korswagen
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gelegenheden, waar het goed nieuwtjes uit-
wisselen en roddelen was.
Graanhandelaars, marktkooplui, paardenko-
pers en andere beoefenaars van de commercie 
daarentegen troffen elkaar graag in drukbe-
zochte koffiehuizen, niet alleen om vakver-
halen uit te wisselen, maar vooral ook om 
klanten te ontmoeten en nieuwe te werven. 
Het is niet moeilijk te raden wie bij voorkeur 
in koffiehuis De Zeeman (hoek Spuistraat en 
Venestraat) kwamen. De Scheveningers had-
den immers hun nering bij de vischbanken 
(hoek Groenmarkt en Schoolstraat). Er waren 
trouwens nog wel meer ‘Scheveningse’ kof-
fiehuisjes in de binnenstad.
Artiesten vonden elkaar in De Raaf, op de 
hoek van de Casuaristraat en Bleijenburg, vlak 
bij de artiestenuitgang van de Schouwburg. 
Voor de leden van de Franse Opera, die zeer 
vaak in Den Haag voorstellingen gaven, heette 
De Raaf natuurlijk Du Corbeau. Ook  midden-
standers en andere neringdoenden, en poli-
tiek of religieus gelijkgezinden ontmoetten 
elkaar wel graag in ‘eigen’ koffiehuizen. 

een overal welkom, en in het Fransch, Duitsch 
en Engelsch koffiehuis werd ook gewoon 
Nederlandsch (‘Haegsch’?) gesproken. Maar 
veel koffiehuizen boden met hun eigen sfeer-
tje de bezoekers wel wat vertrouwds, soms 
dankzij enkele huisregels, en een redelijke 
garantie om zich geaccepteerd te voelen.

Belangrijk om te vermelden is dat grotere en 
echt grote koffiehuizen vaak beschikten over 
extra ruimten  voor de verhuur. Verenigingen 
en ook particulieren konden er eenmalig of 
op contractbasis een ruimte reserveren voor 
hun bijeenkomsten. Om één voorbeeld te 
noemen: de beroemde Haagse schrijver Louis 
Couperus was in zijn jonge jaren samen met 
de minder bekend gebleven Frans Netscher 
oprichter en lid van een literair gezelschap 
met de naam Aesthetica, dat geregeld bijeen-
kwam in het Zuid-Hollandsch  Koffiehuis. In 
een eigen, gereserveerde bovenzaal, waar dus 
niemand anders toegang had.
Hetzelfde geldt voor sociëteitachtige gezel-
schappen èn voor echte sociëteiten zonder 
eigen gebouw of behuizing. Zo kwam de 
Sociëteit De Harmonie aanvankelijk bijeen in 
Het Nieuwe Hollandsche Koffiehuis aan de 
Korte Vijverberg. Pas later, na een tussenstop 
elders,  kocht het Bestuur ’t Goude Hooft als 
eigen gebouw, waar men heeft gezeten tot de 
opheffing van de Sociéteit in 1895. Zie uitge-
breider hierover  mijn verhaal in de laatste 
Forum-afevering van het jaar 2011 (december). 
De in diezelfde aflevering óók genoemde 
Sociëteit De Eendragt heeft nooit een eigen 
gebouw bezeten. Men begon in 1817 in het 
Zuid-Hollandsche Koffiehuis, en kwam in 
latere jaren op bepaalde tijdstippen bijeen in 
een van de koffiehuizen op het Buitenhof. 

Heren èn Dames. Bij dit alles hebben we het 
er nog niet over gehad, dat de koffiehuizen 
aanvankelijk uitsluitend mannen-aangele-
genheden waren. Net als de echte sociëteiten 
toen. Maar ook in dit opzicht vonden gelei-
delijk aan de nodige veranderingen plaats. 

Koffiehuis De Raaf  (Du Corbeau), hoek 
Casuaristraat-Bleijenburg

Overigens: het was bijna nooit zo dat koffie-
huizen exclusief  bedoeld waren voor de in de 
naamvoering soms gesuggereerde doelgroep 
(beroep en/of herkomst en/of  geloof en/of  
politieke overtuiging). In principe was ieder-
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Overigens: nog vóór het de gewoonste zaak 
van de wereld werd dat ook de leden van 
het vrouwelijk geslacht zich in de kleine en 
grotere koffiehuizen konden vertonen (en er 
geaccepteerd werden), hadden ze als eigen 
trefpunt al een sociaal alternatief gecrëeerd: 
het theehuis. Want behalve koffie was in die-
zelfde tijd ook thee iets nieuws, en daar moest 
gezamenlijk van genoten worden. Dus kwa-
men er theehuizen. Dames ‘van betere komaf 
’ zochten het hogerop: zij troffen elkaar steeds 
frequenter in theesalons: gedistingeerde 
gelegenheden als Lensvelt-Nicola en patisserie-
specialist (‘ververschingssalon’) Maison Krul 
in het Noordeinde, en op de Plaats: de Firma 
Van Veen en Co (‘thé complet’) rechts naast de 
Gevangenpoort. 

met begeleiding komt optreden, wordt het al 
heel gauw een café-chantant of café-restaurant-
musical. Soms kan er zelfs óók nog gedanst 
worden: café-restaurant-dansant! Later hebben 
zich uit zulke gelegenheden veelal vaudevilles 
en music-halls ontwikkeld. Tussen haakjes: 
er was óók een ontwikkeling richting gro-
tere eenvoud en smallere beurs: er kwamen 
café-taria’s (cafetaria’s): eenvoudige koffie- en 
eetgelegenheden, met bestel-/ verkoopbalie, 
zonder bediening aan tafel. Tegenwoordig 
heten ze snackbars (self-service). 
Door al deze ontwikkelingen raakte het 
‘oorspronkelijke’ koffiehuis allengs meer en 
meer op de achtergrond. Echte koffieknijpjes 
waren er nog wel, maar steeds minder. Zoals 
hierboven beschreven: de aanvankelijk sim-
pele aanbieding van koffie in een eenvoudig 
lokaal ging verloren in het bredere aanbod 
van steeds kopieuzere arrangementen en 
steeds uitgebreidere dienstverlening in steeds 
grotere ruimten.

Ook nu zijn er nog wel koffie- en theehuizen. 
Althans in naam. Maar de nostalgie die in die 
oude benamingen verborgen zit, het heim-
wee naar vroegere, eenvoudiger tijden, wordt 
niet of nauwelijks meer ervaren. Noch door 
de uitbaters, noch door de bezoekers.Voorbij. 
Geschiedenis.
Maar ja, geschiedenis is nu eenmaal het ver-
haal van het voorbije.

Het heimwee naar vroeger tijden wordt nauwelijks meer ervaren

Theesalon van de Firma Van Veen en Co, Plaats 
(naast de Gevangenpoort)

Maison Krul, Noordeinde

Neergang 
Na verloop van tijd, en mede onder Franse 
invloed, beginnen veel kleine koffiehuizen 
zich  café te noemen, en de grotere grand café. 
Naarmate er meer aandacht komt voor het 
aanbieden van een keur van spijzen, is de uit-
breiding tot café-restaurant niet verbazingwek-
kend (zie de afbeelding van De Gouden Kroon 
in de vorige aflevering van dit koffiehuis-
verhaal). En als er dan een zanger of zangeres 
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Aquarel voor Cees Buskens
Namens het Dagelijks Bestuur heeft 
voorzitter Theo Damen onze oud-com-
missaris Gebouwen, Cees Buskens, het 
cadeau overhandigd dat reeds was toe-
gezegd bij zijn afscheid van het bestuur 
tijdens het bestuursdiner in april. Het 
betreft een aquarel van de ingangspartij 
van onze Sociëteit, geschilderd door 
Hans Knol uit Den Haag. 
Het is een blijk van grote waarde-
ring en dank voor het vele werk dat 
Cees gedurende 30 jaar belange-
loos voor de Sociëteit heeft verricht.  
Vermeldenswaard is dat de schilder van het aquarel Hans Knol, een energieke generaal b.d. 
is, die zeer verdienstelijk vele aquarellen heeft gemaakt van markante panden in Den Haag 
e.o.  De revenuen van zijn werken laat hij geheel ten goede komen aan een kinderweeshuis 
in Peru.    Foto Aloys Arkesteijn

Voor de kinderen en kleinkinderen van soosleden was de komst van Sinterklaas natuurlijk weer het 
middagje van het jaar. De beminnelijke Sint toonde zich andermaal van zijn royaalste kant, er waren 
cadeautjes in overvloed. En met alle liedjes was het een mooi feest voor jong en oud.
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Menno had de weersvoorspellingen geraad-
pleegd en kwam uit op een vette negen. Dat 
hebben we geweten, het bleek een verkeerde 
interpretatie die uiteindelijk uitkwam op 
regen met windkracht 9.  Al bij het verza-
melpunt aan de A13 kregen we er van langs 
met zware regenbuien en windstoten. De 
digitalisering die ook in de motorwereld op 
navigatiegebied oprukt, zorgde ditmaal voor 
de nodige verwarring. Wiens TomTom gaf 
de juiste route aan naar het lunchadres in 
Lillo bij Antwerpen? Dat mondde uit in soms 
gevaarlijk verkeersgedrag. De supportende 
dames echter bleken de juiste koers te hebben 
gereden naar ons lunchadres. 

Geklonken
Het tweede deel van de tocht richting Lobbes 
ging door het uitgestrekte havengebied, het 
centrum van de stad, en over gladde kasseien. 
Hierna wachtte ons een mooi landelijk maar 
drijfnat parcours waarbij Bert het klaarspeelde 
ons over volkomen onverharde weggetjes voor 
te gaan wat soms het gevoel gaf om in een 
landelijke motorcross verzeild te zijn geraakt. 
Rond zes uur werd het hotel Le Relais De La 
Haute Sambre bereikt waar met de door Bert 
meegebrachte Argentijnse rode en witte wijn 
van het huis “Finea Flichman” geklonken 
werd op de gelukkig goed verlopen eerste dag. 

De tweede dag werd nog somberder en natter. 
We vertrokken zonder Pascal die het te nat 

vond, met zes motoren voor een tourtocht van 
ca 170 km waarbij we nog een stukje Frans 
territorium zouden doorkruisen. De suppor-
ters besloten tot een bezoek aan Charleroi. 
Onderweg werd gestopt bij een lokale kroeg 
waar enkele stamgasten aan de bar hingen 
met … jawel een sjekkie in de mond wat 
onmiddellijk een vrijbrief voor de liefhebbers 
was om gezellig mee te paffen. De tegelvloer 
veranderde in een soort van natte ruimte 
waardoor zelfs de ramen gingen beslaan. De 
lunch werd er niet minder door. 

Schade
Hierna ging de tour verder in een giga plens-
bui richting La Douce France over minimale 
landweggetjes vol blubber. Op een zeker 
moment reed ik als tweede achter tourlei-
der Bert die plots om onverklaarbare reden 

Angstige momenten tijdens
motortour ‘Soos Angels’ 
Drie deelnemers gingen onderuit
Door Jan Planken

Ik ben zo langzamerhand de tel kwijt geraakt, vanaf mijn eerste tourdeelname in 2006 en daaraan 
verbonden reisverslagen, maar wil nu weer eens mijn ‘memoires’ over de najaarstocht (5-7 oktober) 
met het Forum delen. Het initiatief lag deze keer bij Bert en assistentie van Menno met bestemming 
het zuidoostelijke deel van België, bekend om mooie routes en Bourgondische levensstijl. 
De deelnemers waren Menno Alkema, Leo de Bruin, Hans Knoester, Pascal Luttger, Jan Planken, Pierre 
Spijkermans en Bert Uphof met een goed supportende aanhang.

Onderweg in Limburg vond een korte stop plaats. Achter 
de motor van Pascal verschenen twee vrouwen in lange 
gewaden, die zich aan niets en niemand stoorden. Als 
bosnimfen gingen zij door met blaadjes plukken.

onderuit ging waarna mij hetzelfde over-
kwam en Hans in vijfde positie spontaan met 
motor en al in een ca 1 meter diepe greppel 
belandde. Gelukkig viel het mee en was de 
schade aan de motoren beperkt. Een passe-
rende Belg vertelde dat hij de dag ervoor op 
dezelfde plek was geslipt doordat er olie ver-
mengd met klei op die plek de weg vervuilde 
en hij de wegbeheerder hierover reeds had 
geïnformeerd. In ieder geval werd besloten 
om toch de tour te staken en direct naar het 
hotel terug te keren.
In de avond zijn wij gezamenlijk met de 
auto’s van Lenie en Lex naar een visrestaurant 
gegaan voor een heerlijk diner van Hommard 
en Tong en wederom een slaapmuts in het 
hotel.

Angstig
De derde dag was het zowaar droog met een 
schraal zonnetje en ging de tour huiswaarts 
met een tussenstop aan de Werelderfgoed-
sluizen in het Canal du Centre waar wij in 
een rondvaartboot - via een systeem van 
grote met water gevulde sluisbakken - 34 
meter afdaalden. Persoonlijk vond ik het 
een angstig gebeuren mede doordat de 
sluizen gebouwd zijn rond 1900 en de staat 
van onderhoud mij onvoldoende leek. Het 
daarop volgende bezoek aan de pomphuizen 
gaf mij een beter gevoel. 

Hierna zijn wij met nog enkele tussenstops 
huiswaarts gekeerd na een totaal van 740 
afgelegde kilometers.

Soosuitje 2013
Meer dan 50 leden hebben zich opgege-
ven voor deze 'Soos Start Samenzijn 2013' 
met als thema industrieel erfgoed. 
Als u nog niet in de gelegenheid was om 
zich op te geven, het kan tot 12 december 
nog steeds bij een van de organisatoren 
(ondergetekende en Lex Verhulst). Het 
geldt immers als een hoogtepunt van het 
nieuwe soosjaar! Wij beseffen, dat niet 
iedereen om welke reden dan ook een 

volledige dag kan meemaken. Om die 
reden is er ook de mogelijkheid om alleen 
het ochtendprogramma te hebben: Het 
bezoek aan het Smalspoormuseum plus 
een rit met een trein en daarna lunchen 
nabij het stoomgemaal Cruquius. U moet 
voor dit verkleinde programma wel zelf 
voor het vervoer zorgen naar de beziens-
waardigheden.  

Sjoerd

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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Den Haag - (070) 312 49 00
denhaag@borgdor� .nl
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Zoals onlangs na een korte lunch bij de 
Italiaan in het Noordeinde vlakbij de 
Mauritskade. Onverwacht kunnen automobi-
listen geen kant meer uit. Fluitende poli-
tieagenten, verkeersregelaars die manen te 
stoppen of snel door te rijden, iedereen strak 
aan de kant en wachten op wat er komen gaat. 
Maar wat is er gaande? In de verte ter hoogte 
van het paleis, zet een militaire kapel zich met 
marsmuziek in beweging. Een motorrijder 
van de politie gaat met zwaailicht aan de kop 
van een stoet met paarden en koninklijke 
rijtuigen. Toeristen worden getrakteerd op 
een mooi fotomoment. Het ziet feestelijk en 
kleurrijk uit.

Geloofsbrieven
Dat is ook de bedoeling want zojuist heeft de 
accreditatie plaatsgevonden van een nieuw 
benoemde ambassadeur. Met name op woens-
dagen is dat het geval. Dan bieden nieuwe 
ambassadeurs officieel hun geloofsbrieven 
aan aan de koningin in paleis Noordeinde, 

haar werkpaleis. Soms wel drie achtereen 
volgend op een ochtend. Voor ieder van hen is 
iets meer dan een half uur ceremonieel inge-
ruimd. Naast het officiële gedeelte is nog kort 
tijd voor een eerste kennismaking. Misschien 
wel met een kopje koffie met een koekje.

Voordat de nieuwe ambassadeurs, al dan niet 
samen met hun bijbehorende diplomaten, het 
paleisterrein achter het hoge hek betreden 
arriveren zij met het rijtuig dat hen eerder 
van de ambassade heeft opgehaald. Zij worden 
met alle egards ‘ingeleide gedaan’ door pas-
send geklede hofdignitarissen en volgt eerst 

Een kleurrijk komen en gaan
van ambassadeurs
Door Alfred van Bunge  

Als het om protocollaire zaken gaat zijn we wel wat gewend in Den Haag. Het Koninklijk Huis, het 
Corps Diplomatique met al zijn ambassades en het parlement om enkele te noemen. En, zoals 
het hoort, blijft dit alles redelijk ingetogen. We kijken er als Hagenaars nauwelijks nog van op. Wel 
aardig is dat veel van die zaken zich in de buurt van de Sociëteit voltrekken. Soms zit je er ineens 
middenin en wordt enig geduld gevraagd. de inspectie van de erewacht op het voorplein. 

Na de accreditatie vindt op gelijke wijze de 
uitgeleide plaats en wordt de ambassadeur 
met zijn/haar gevolg met het rijtuig weer 
‘thuis’ gebracht. Dat vraagt om een vrije door-
gang door het Noordeinde en ziehier de reden 
waarvoor het verkeer wordt stilgelegd.

Acceptatie
Zodra de beëdiging als nieuwe vertegenwoor-
diger van een bevriend land door de vorstin 
heeft plaatsgevonden, wordt de diplomatieke 
relatie met het betreffende land pas van kracht. 
Geen dag eerder ook is de ambassadeur al 
enige tijd in ons land. Deze diplomatieke 
regel geldt overal ter wereld. Koningin Beatrix 
houdt de tijd tussen aankomst van een nieuwe 
ambassadeur in ons land en de feitelijke 
‘acceptatie’ zo kort mogelijk. Waarom ook niet 
zou je zeggen. Dan verschilt van land tot land.

Er zijn staatshoofden die daar minder vaart 
achter zetten. Nederlandse diplomaten in 
het buitenland kunnen daar van mee pra-
ten. Zolang zij de geloofsbrieven niet heb-

ben overhandigd is hun protocollaire status 
niet van kracht. Dat overkwam bijvoorbeeld 
onze ambassadeur in Suriname. President 
Desi Bouterse liet ‘onze man’ in Paramaribo 
demonstratief lang wachten en moest dus 
geduldig ‘zijn beurt’ afwachten om daar pas 
echt aan de slag te kunnen. Eenzelfde situatie 
is bekend van onze ambassadeur in Cuba, die 
zich hierover voorzichtigjes beklaagde. De 
diplomatieke relatie met sommige landen is 
niet altijd optimaal door de kritiek vanuit de 
Tweede Kamer op soms gevoelige kwesties die 
daar spelen. Terecht of niet, voor een staats-
hoofd is dan het wachten met de formele 
accreditatie een middel om van een zeker 
ongenoegen blijk te geven. Diplomaten spe-
len dat ‘spel’ gedwongen mee, maar zelfs als 
dat ‘spel’ maanden duurt zullen zij het ermee 
moeten doen. 

Voorrijden
Landen die niet de traditie van een monarchie 
hebben, maken van de accreditatie trouwens 
ook een veel minder ceremonieel gebeuren. 
Daar wordt dan volstaan met het voorrijden 
van de opgepoetste ambassadeursauto die 
echter rechtsvoor dan wel voorzien is van een 
kleine standaard met landenvlag. Ook goed 
natuurlijk, zij het met minder klank en kleur.

Als leden van onze sociëteit zo’n ontvangst bij 
het paleis aan het Noordeinde eens van nabij 
willen volgen, kunnen die op de site van het 
Koninklijk Huis precies volgen welke nieuwe 
ambassadeur op welke woensdag de geloofs-
brieven komen aanbieden. Een bijzonder aar-
dig schouwspel zo dicht bij de Kazernestraat. 
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Op een mooie oktoberavond (het goot, geloof 
ik) kwamen er 70 mensen bijeen om een echt 
Beiers bierfeest te houden. Het decor was 
weer perfect, de ambiance was prima, de lange 
tafels zorgden voor sfeer en gezelligheid en de 
entourage was voortreffelijk.
Op de nieuwe website van onze Sociëteit staan 
inmiddels alle foto’s en als U er niet bijgeweest 
bent, zult U zien dat het echt weer een happe-
ning was.  Cees Postema met zijn Mariette in 
een Beierse uitdossing. Niet dat Cees er nou zo 

Beiers feest: bier, zwier en lederhosen

geweldig uitzag, maar Mariette in een dirndl- 
jurkje is toch om te smullen.
Als U Peter Dady ziet staan tussen de 3 schone 
dames zou je zeggen dat hij nog nooit een 
dame gezien heeft en echt niet weet wat hij met 
zijn handen aan moet.
Heidi Roeterdink - uiteraard zelf in gepaste 
kledij - deed een duet met Heino. Ik denk dat 
Heino zelf er het meest verbaasd van was.
Er was een bierproeverij, waar veel verteld 
werd over diverse biersoorten. Gezwierd werd 
er door de mannen met de Dirndl’s van Ferry Hoogeboom en door de vrouwen met de 

Lederhosen-bubschen.
De dames van Boenk waren voor de gelegen-
heid ook in aangepaste kleding en zorgden nog 
voor bratwurst mit schinken.
Al met al weer een heerlijk feest, waar 
Anonymus veel werk aan gehad heeft en waar 
dan toch relatief weinig mensen op afkomen.
Wij zien U graag allen terug op het kerstdiner.

Rob van Hulst

Op 7 onderdelen werden de krachten gemeten
Even terug naar woensdag 14 november toen leden, dames en introducees de wildmaaltijd 
genoten en vervolgens in de sociëteit hun weg vonden voor diverse krachtmetingen.

Dat loog er allemaal niet om. Die middag was het al raak met kleiduivenschieten en had 
op de Waalsdorpervlakte de volgende winnaars: De 1e prijs ging naar introducé Marco 
Vlaardingerbroek. Op een gedeelde tweede plaats eindigden Johan van Kampen en Alfred van 
Bunge, die hiermee de eerdere verworven gouden plak nu met een zilveren beloond zag. Of 
het onverloochenbaar dragen ervan echt als 'ostentatief ' kan worden beoordeeld, zoals beluis-
terd werd, vraagt misschien om nadere beschouwing.
De eerste en enige damesprijs ging naar Marianne Robijns die haar score verbeterde van 1 naar 
3 van de 15 schoten. Een progressie van 200%! Goed werk dus.

De scheidende Voorzitter Rob Verhulst van Anonymus noteerde ook nog de volgende winnaars 
bij de volgende onderdelen:

Kegelen heren: 1e  Alfred van Bunge en 2e Menno Alkema
Kegelen dames: 1e Lenie Alkema en 2e Heidi Roeterdink
Klaverjassen: 1e Koos en Jannie van der Kruk en 2e Miep Meuldijk en Gerard Hoogerwerf
Bridgen: 1e Willem en Hella Klomp en 2e Andries Andrea en Rien Meijer
Sjoelen: 1e Trudy van Hulst en 2e Ali Hoogerwerf
Biljarten: 1e Marius Roeterdink en 2e Jos Runderkamp.

Al met al was het een mooie avond.

Heino bracht de boel in extase

Leo en Hans op hun best

Ook Cees pakte uit

Laat dat maar aan 
Peter over

Sjoerd had het ritme te pakken

Rob moet dat vaker gedaan hebben
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Maandagavond 19 november brandden de lan-
taarns bij het Sociëteitsgebouw ter ere van het 
20 jarig bestaan van de Damesgroep. Binnen 
werden de feestelijk geklede dames bij de bar 
begroet met een glas Prosecco, geserveerd door 
de ‘zwarte brigade’ van kookclub ‘Leden koken 
voor Leden’. Alsof het hun dagelijks werk is, 
presenteerden de heren vervolgens heerlijke 
amuses, vervaardigd onder de bezielende lei-
ding van Chef Maître Steef Gronheid.

De feestavond werd geopend door Sooslid 
André van Kruijssen met een prachtige piano-
presentatie, terwijl de dames aan tafel van 
het amuse soepje genoten. In haar toespraak 
memoreerde Eveline in het kort het ontstaan 
van de Damesgroep nu 20 jaar geleden en 
vertelde hoe de Damesgroep is uitgegroeid tot 
wat zij nu is. 

Ter verhoging van de feestvreugde stelde het 

Bestuur ons een geldelijke bijdrage in het 
vooruitzicht zodat wij groter konden uitpak-
ken dan in eerste instantie het plan was. 
Hiervoor onze welgemeende dank, onder-
streept door een toast op het Bestuur. 
Het menu dat vervolgens werd opgediend was 
fantastisch. Hoe feestelijk was het binnendra-
gen van de omelet Sibérienne.

Verrassingen troef bij jubileum 
damesdiner; kookclub oogst aller lof
Door Eveline Lansink

Dat de Kookclub ook voor andere verrassin-
gen kan zorgen bleek door de onverwachte 
komst van Sint Nicolaas, die na een korte 
rondgang plaatsnam en zijn boek ter hand 
gesteld kreeg. Enkele dames werden in een 
gedichtenzonnetje gezet en mochten de Sint 
een wel verdiende zoen geven. 
Het  feest werd gecompleteerd met voor elk 
van de aanwezige dames een rode roos en een 
chocolade letter. Stef Koot en Wim Quaak 
(toegevoegd aan de zwarte brigade) dankte 

de Damesgroep voor het feit, dat wat Josje en 
Diny destijds waren begonnen, nog steeds 
bestond. Helen Kersten bedankte Eveline 
namens de dames. Dames, mijn hartelijk 
dank, het boeket is prachtig.
Mijn dank gaat uit naar iedereen, die deze 
feestelijke bijeenkomst tot zo’n groot succes 
heeft gemaakt, maar zeker naar Adrienne en 
Carla.

Op naar de 25 jaar!
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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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