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   Het 
Forum

Van de 
redactie

Nieuwe moed
Het was de hoogste tijd om met een nieuwe uitgave 
van Het Forum te komen. Voilà. De laatste editie 
verscheen eind mei/begin juni. Nu dan weer op 
een toepasselijk moment, zo aan het eind van een 
voor de Sociëteit niet makkelijk jaar. Er is nogal wat 
gepasseerd wat ons niet onberoerd heeft gelaten. 
Een aantal betreurenswaardige momenten ont-
sierde ons doen en laten, om het zomaar te zeggen. 
Dit had een vertragende uitwerking op de redactie-
voering.

Met de feestdagen in het vooruitzicht en het 
afscheid van 2014 als onafwendbaar gegeven, putten 
we nieuwe moed als we straks over de drempel 
naar 2015 gaan. Van Sallo van Dam hebben we 
begrepen dat december het karakter van een ‘mooie 
uitsmijter’ krijgt qua benutting van de prachtige 
accommodatie die de sociëteit te bieden heeft. Sallo 
sluit het jaar af met een bijeenkomst van de VVD, 
waarbij de kans groot is dat ook premier Mark 
Rutte acte de presence geeft.  

Van deze kant wil de redactie graag dankzeggen aan 
degenen die bijgedragen hebben aan Het Forum in 
2014. Natuurlijk Germaine Pasmans van de gelijk-
namige drukkerij met wie we heel prettig hebben 
samengewerkt. Als auteur missen we Lex van Hulst 
met zijn ‘biechtstoel’ waar jammer genoeg afscheid 
van genomen is. De onvoorwaardelijke trouwheid 
van Karel Korswagen, die als geen ander fraaie 
details uit de historie van het Sociëteitsleven van 
weleer weet te styleren tot boeiende verhalen, is 
eveneens prijzenswaardig. Ook onze columnist 
Cees Postema, die alles fraai Van Dichtbij bezag 
betrekken we graag in onze dank. 

In dit Forum hebben we o.a. een fraaie waaier van 
kleurrijke voorpagina’s opgenomen die alle edities 
weergeven uit de afgelopen jaren, inclusief die van 
dit moment. Veel leesplezier toegewenst. 

Alfred van Bunge
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De Sint en zijn Pieten hadden in deze drukke 
tijden ruimte gevonden om op de uitnodiging 
van Anonymous in te gaan. Aangekomen op 
de Soos zei Sint dat hij een slechte start van 
de dag had gehad. ADO-AJAX was 1-1 gewor-
den. Maar het bezoek aan de Soos zou hem 
zeker goed doen. Hoe kan het ook anders 
met zo veel enthousiaste kinderen, jongeren 
en oudere jongeren! Sallo’s had weer een 
mooi geheel in elkaar gedraaid en de Taaitaai, 
pepernoten en andere lekkernijen waren in 
overvloed aanwezig. ‘Lekker hoor die verse 
banketstaaf ’, zei een lid dat alleen in het Grote 
Boek opgetekend wilde worden. 

Om de spanning van de in aantocht zijnde 
Sint er een beetje af te halen, werden de 
aanwezigen getrakteerd op een amusante 
goochelshow. De hyperactieve entertainer had 
weer een bomvol programma, waarbij de zaal 

en de nodige kinderen in het bijzonder op 
een leuke manier betrokken werden. Van een 
getekende bowlingbal, die ineens bijna op de 
tenen tussen de tekenvellen uitviel tot een vol 
getoverde pan met pepernoten. Kortom, een 
geslaagde introductie van de Sint.

De entree van Sint, gelardeerd met zijn goed 
gemutste zwarte Pieten, was een waardige. 
Menig Sooslid had een klein onderonsje met 
de Goedheiligman waarna hij plaats nam op 
de gereed staande zetel. Werkelijk alle kinde-

Het was weer genieten met de Sint
Door Inge en Maxime Hendrickx

Maatschappelijke discussie of niet, op onze fijne Soos organiseerde Anonymous ook dit jaar weer 
het traditionele Sinterklaasfeest. Op 30 november verzamelden een grote groep ouders met kroost 
zich aan de Kazernestraat. Ook veel opa’s en oma’s mochten natuurlijk niet ontbreken. Hoe mooi 
was het om hen trots tussen al dat kleine grut te zien staan en de menigte te verblijden met enkele 
Sinterklaaschansons. Wellicht dat zij zich ook weer even kind waanden? Hoe kan het ook anders? 
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ren kwamen aan bod. De een vol verhalen over 
vriendjes en hobby’s, de ander wat onder de 
indruk van die imposante stem en verschij-
ning. ‘Wat die Sint allemaal weet is echt onge-
lofelijk!’, aldus een opgewonden Alexander. 
De zit met Sint werd afgewisseld met aloude 
bekende liedjes en een gezamenlijke dans. 
Nadat de Sint en zijn Pieten waren uitgezwaaid 
onder begeleidende zang van een ieder aanwe-

zig, bleken ze een enorme berg cadeaus in de 
Bibliotheek te hebben achtergelaten. Opnieuw 
maakte een vrolijk tumult zich van de Soos 
meester. Van knuffel tot trein, er was voor ieder 
wat wils. 
Het was een gezellig weerzien tussen oude 
bekenden en diverse nieuwkomers. Kortom, 
de Sint blijft populair binnen onze Soos en ver 
daarbuiten. Daaaag Sinterklaasje. 
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Theo Damen, onze voorzitter tot eind mei van 
dit jaar heeft om hem moverende redenen 
zijn functie als voorzitter neergelegd en in 
oktober jl.  zijn lidmaatschap van de Sociëteit 
opgezegd. Over het neerleggen van zijn functie 
als voorzitter zal hier niet worden ingegaan en 
daarvoor verwijzen we de leden naar de vele 
communicatie e-mails die na mei van dit jaar 
hierover zijn verschenen.

Bij het vertrek van een ‘officer and gentleman’
- Het afronden van de restauratie in 2011 en dit 

met een receptie voor externen te vieren. De 
landelijke pers heeft hier veel aandacht aan 
besteed.

- Het afronden van en invoeren van de ver-
nieuwde Statuten en Reglementen.

- Het aanschaffen van 3 nieuwe biljarts.
- Het benoemen van 2 leden van Verdienste, 

Cees Buskens en Karel Korswagen.
- Het vernieuwen van de verlichting van het 

dakraam dankzij de monumentenprijs van 
de gemeente Den Haag voor de uitgevoerde 
restauratie  van de grote zaal.

- Het adequaat reageren op het faillissement 
van de cateraar in 2013. Door snel te reageren 
op deze situatie konden de woensdagavond 
diners zonder uitzondering doorgaan.

Theo werd lid van onze Sociëteit in september 
2002, geïntroduceerd door Hans Knoester. 
Tijdens zijn uitzending als militair naar Rome 
van 2005 tot 2009 jaar bleef hij een zoge-
naamd  “buitenlid”. In Rome heeft hij samen 
met Margo een aantal malen een delegatie 
van leden van de Sociëteit rondgeleid in deze 
indrukwekkende stad en velen denken hier 
met veel plezier aan terug.

Na zijn terugkomst in Nederland, in 2010, was 
Theo weer wekelijks te vinden op de Sociëteit 
en al in 2010 trad hij toe tot het Bestuur voor 
advisering over een aantal zaken. In 2011 werd 
hij tot voorzitter gekozen, een functie die hij, 
zoals eerder is gezegd, tot en met mei van dit 
jaar heeft uitgeoefend.

Integriteit en Normen en Waarden stonden bij 
deze voorzitter hoog in het vaandel.  Hij heeft 
de sociëteit op een voortreffelijke wijze geleid. 
Een greep uit gebeurtenissen tijdens zijn voor-
zitterschap:

Zoals al eerder gezegd leidde hij de vergade-
ringen op een voortreffelijke wijze en met veel 
respect voor de mening van anderen. Zijn vele 
speeches in de Sociëteit  werden uitvoerig 
voorbereid en de uitgesproken woorden waren 
bevlogen en  enthousiast. 
Jammer dat het zo gelopen is, maar wij verlie-
zen met het opzeggen van het lidmaatschap  
van Theo een goed lid van onze Sociëteit. Wij 
respecteren zijn besluit en zijn dankbaar voor 
hetgeen hij voor onze Sociëteit heeft betekend. 
Wij wensen hem en Margo het allerbeste toe.

Namens het Bestuur,
Aloys Arkesteijn, secretaris 
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Van golf- naar biljartbal 
Op het eerste gezicht een wereld van verschil. 
Niets is minder waar! Deze twee takken van 
sport hebben zoveel gemeen: het zal u verba-
zen. De terminologie is verschillend: een club 
is een keu, de groene fairway vervang je door 
het groene laken, de afslag van de tee, is een 
aquitstoot.
 Maar bovenal zijn het twee stationaire bal-
spelen. Een stil liggende bal aanspelen met een 
fade, noemen ze bij biljart gewoon rechts effect. 
Een aan de onderkant gespeelde bal krijgt 
backspin en bij biljart produceer je een trek-

stoot. Een gemiste carambole of een airshot is 
bij beide sporten gewoon een klotebal.
 
Afgelopen donderdag 20 november traden 
we aan tegen Amicitia uit Amersfoort. Na een 
spannende ontknoping, behaalden we, na 
handicap-verrekening, een verdiende draw, 
ofwel gelijkspel: 115 – 115.
 Tijdelijk water kennen ze niet bij biljart, dus 
hebben we na afloop een heerlijke borrel 
gedronken met onze tegenstanders.
 
Captain 6-groep, Jan Kersten

Geachte Soosleden,

Met veel genoegen nodigen wij u en uw echtgenote/partner uit voor de Nieuwjaarsreceptie op 
zondag 4 januari 2015 in onze Sociëteit.

Het Bestuur heeft gemeend in een wereld van vernieuwingen ook onze Nieuwjaarsreceptie in een 
andere vorm te gieten en biedt u een zogenaamde “aangeklede borrel” aan, die van 17.00 uur tot 19.00 
uur zal plaatsvinden. Om ca. 18.00 uur zal de voorzitter zijn Nieuwjaarsrede houden en  een toast met 
u uitbrengen op het nieuwe jaar. De dress-code voor de Nieuwjaarsreceptie is voor dames “feestelijke 
kleding” en voor de heren  black-tie  of donker kostuum.

Het Bestuur  maakt  ten slotte graag van de gelegenheid gebruik 
u, uw echtgenote/partner en allen die dicht bij u staan, een sfeervolle Kerst 
en een bruisende Jaarwisseling toe te wensen. 

Graag ontvangen wij  vóór 1 januari a.s. een bevestiging van uw komst 
naar de Nieuwjaarsreceptie.  Dit kan op dezelfde wijze gebeuren als 
bij deelname aan de woensdagavondmaaltijd via de website,  alleen nu 
doorklikken naar Evenementen.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur, 
Aloys Arkesteijn, secretaris
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Menno Alkema

“Wij regelen he
t 

voor u, zodat u 

rustig kunt slapen.”

Groot Hertoginnelaan 261  -  2517 ET  Den Haag

Telefoon: 070 302 02 07

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

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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Den Haag - (070) 312 49 00
denhaag@borgdor� .nl
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Lowlands in vogelvlucht: 3 dagen; 55.000 
bezoekers die blijven slapen; ruim 3.000 
medewerkers; 65 ha festivalterrein; 7 campings; 
ontelbare podia met een mix van muziek, 
theater, kunst, politiek en wetenschap; groot-
schalige spoedeisende hulp; een ‘snelrecht-
straat’ van politie en OM, gelijk afrekenen svp; 
een meldkamer, een crisisorganisatie, private 
brandweervoorziening; private medische zorg, 
private beveiliging; eigen energievoorziening, 
supermarkten, restaurants, toiletten, badhuizen 
en…inderdaad ook de mobiele telefoon moet 
opgeladen kunnen worden.

Kortom, 3 dagen lang een middelgrote 
gemeente erbij. Met alles wat daarbij hoort. 
Veel klein maar soms ook groot leed; openbare 
ordevraagstukken; handhavingsdilemma’s; 
ontelbare protocollen; evacuatieplannen; 
crowd management; complexe logistiek en nog 
veel meer.

De vraag of de overheid regievoerend is of 
slechts kaderstellend is het dilemma. Ik raad 
u hierover een serieus gesprek met de burge-
meester van Dronten aan. Regie voeren op ope-
rationele processen is in deze casus onrealis-
tisch. Je kan nooit opschalen tot een niveau dat 
wenselijk is bij tijdelijke verdubbeling van je 
inwonertal. Daar komt nog bij dat die tijdelijke 
inwoners andere belangen hebben dan de vaste 
inwoners.
Ik kijk met bewondering naar de positie die 
het gemeentebestuur hier inneemt. Kaders 
stellen en bewaken, voor de rest ontkom je 
niet aan vergaande mandatering. Daar is 
vertrouwen voor nodig, uiteraard primair in 
het management van het festival maar ook in 
alle partijen die toezicht- en handhavingstaken 
uitvoeren.
De vertrouwen gevende overheid als randvoor-
waarde voor de participerende samenleving: ga 
eens in Dronten langs.

A Campingflight to Lowlands Paradise 2014
Door Dick Meuldijk

Op 16 augustus was ik er: Lowlands. Uit vrije wil maar op uitnodiging van de burgemeester van 
Dronten. Een rijk geschakeerd gezelschap, we hadden allemaal wel iets met veiligheid: van de CdK, 
de dijkgraaf, een vertegenwoordiger van het OM tot het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie 
Midden Nederland, vertegenwoordigers van witte, blauwe, rode en oranje veiligheidskolommen. 
Iedereen leverde moeiteloos een vrije zaterdag in voor een blik achter de schermen.
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Stevinstraat 249
2587 EJ  Den Haag

Tel. 070 328 39 06
 06 531 83 004

Fax  070 328 39 07

info@dpsproperties.nl
www.dpsproperties.nl

Donald Schuurman

PROPERTIES BV

Aankoop

Verkoop

Bemiddeling van
onroerende goederen

koop - verkoop - huur - verhuur - taxatie - hypotheken - verzekeringen

Zeilstra Makelaars - Groot Hertoginnelaan 263 - 2517 ET  Den Haag - Tel: 070 346 92 46 - www.zeilstramakelaars.nl

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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De IT in uw persoonlijk leven, of populair gesproken: 
De robots gaan uw leven beïnvloeden en ook de 
maatschappij. Minister Asscher stelde dat de roboti-
sering banen zal gaan kosten. Anderen betwijfelen dit. 
In de Vernuftelingen-discussie van 29 oktober kwam 
men tot de conclusie, dat er een verschuiving komt 
van het ‘handwerk’ naar de machine-  en bestu-
ringsdeskundigen. Dus niet minder banen, maar wel 
minder ‘simpele’ banen en meer banen, waarbij een 
opleiding nodig is. 

Schetsen van de ontwikkeling
Het is overigens onjuist om te beweren, dat de 
robots er nu komen; ze zijn er al decennia! Wel 
zien wij een ontwikkeling voor sensoren: mini-
aturenring  met minimale energie behoefte of 
zelfs eigen energie betrekken uit de omgeving 
van de sensor. Deze ontwikkeling zorgt ervoor, 
dat de robotisering ook in het persoonlijk 
leven- voor relatief lage kostprijs- mogelijk is.

Zorgrobot
De z.g. zorg is de kandidaat om veel met 
robots te doen; immers in de ouder wordende 
Nederlandse bevolking is een hogere vraag 
naar ‘zorg’ dan nu een logische voorspelling. 
Echter de Nederlandse werkende bevolking wil 
niet meer ‘zorg’-belasting hebben- de post was 
de afgelopen jaren al zo gestegen! Een goed 
voorbeeld van een huidige case is soosvriend 
Piet van Riet. Onder zijn huid is een doosje 
geplaatst met sensoren naar het hart, een 
regelsysteem en een zender. Uiteraard gevoed 
door een batterij. Dit doosje is de robot, die 
Piet’s hart regelt. Mocht er een storing zijn of 
in de elektronica of in het object (het hart) dan 
zendt de robot een e-mail via de steunzender 
bij Piet thuis, naar het academisch ziekenhuis 
te Leiden. Aldaar nemen zij actie. Mocht de 
batterij spanning te laag zijn, dan kan men 
deze opladen via inductie- een operatie is niet 
nodig. (niet bevestigd).

Een ‘soosvriend’ wint het van IT
Door Sjoerd van der Veen

Wijkcontrole
De ‘bedtil’ machine is reeds lang in gebruik; 
maar nu moet een persoon ter plekke voor de 
bediening aanwezig zijn. Maar snel kan dit 
een robot zijn, die (1) de persoon wekt, (2) na 
een tijdspanne de uit bedtilfunctie uitvoert, (3) 
transporteert naar de WC en aldaar de hande-
lingen verzorgt,  (4) naar een wasplaats gaat waar 
een soort autowasmachine voor een mens zijn 
werk doet en (5) de persoon in de stoel zet, (6) 
de voorgeprogrammeerde maaltijd geeft. De 
bewaking van de robot komt van een wijkcon-
trole kamer, die 24 uur per dag bemand is. Als 
de persoon meldt, ‘ik moet naar de WC’, kan de 
robot de actie van stoel of bed naar de WC uit-
voeren. Nog niet bestaand, maar wel mogelijk!

Service robot
Er bestaat al een restaurant, waar men zittend 
aan een soort bar consumpties bij het “systeem” 
kan bestellen: De gast moet een betaalkaart in 
een apparaat steken, dan de gewenste bestelling 
opgeven (gelijk als bij een benzinepomp). De 
robot levert deze bestelling op zijn barplaats. 
Het zou iets voor de sociëteit kunnen zijn voor 
de stille uren: Men steekt bij de ‘opgaveplaats’ 
zijn betaalkaart, noteert op het scherm zijn 
bestelling. Het systeem levert na zeg 120 secon-
den de bestelling bij de ‘afgifteplaats’.

Nadeel
Reeds nu is in de ‘zorg’- met een op minu-
ten bepaald schema van werkzaamheden - er 
nauwelijks tijd voor het persoonlijk contact. 
Met de robots zal dat nog sterker worden. Het 
onderstreept waarom een organisatie, waarbij 
men in contact komt met anderen in welke 
vorm dan ook, belangrijk is. Om dicht bij huis 
te blijven: Een sociëteit waarbij men ruwweg de 
leefomstandigheden van de medeleden kent, is 
essentieel voor het ‘mens zijn’. Terecht heet het 
‘een soosvriend’, een steun zijn voor grote en 
kleine problemen in psychologische zin.
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Zij beiden zo hun tijd, anders vervelen zij zich 
maar, vaak onder het genot van een glas wijn. 
Belangrijk is dat tijdens dit spel alle mense-
lijke trekjes aan bod komen. Vooral het elkaar 
gunnen is hier tot een kunst verheven.
Ook het luidkeels aanmoedigen is belangrijk, 
zeker als er op andere tafels serieuze biljarters 
staan. Aan het begin van het spel krijgen alle 
spelers een drankje naar keuze, dit heet “een 
rondje verdacht”
 
Beginopstelling
Nodig zijn een witte bal, een rode bal, een gele 
bal, een kurk en drie dobbelstenen. Een aantal 
biljartkeus (in noodgevallen kan het ook met 
een keu, maar dat geeft wel hygiëneproble-
men) en biljartkrijt. Een opschrijfschoolbord 
en schrijfkrijt.
 

Elke speler gaat van start met de beginop-
stelling. Als  de laatste speler is geweest dan 
blijven de ballen op het biljart liggen en gaat 
de volgende speler verder vanuit deze wille-
keurige  opstelling enz.
 
De bedoeling is dat de speler met de witte bal 
de rode bal raakt en daarna de kurk en/of de 
gele bal. De kurk mag alleen worden omge-
gooid met de witte bal; de punten zijn dan 
voor de speler. Die dan wederom kan stoten, 
raakt de speler alleen de rode bal en verder 
niets dan is de beurt voorbij.
Mist de speler de rode bal dan is zijn beurt 
voorbij en gaan de tot dan behaalde punten in 
die stootbeurt naar de andere spelers vermeer-
derd met  20.
Gooit de speler de kurk om met de gele of 
rode bal dan zijn de tot dan zijn alle  punten 
in die stootbeurt voor de medespelers en is de 
beurt voorbij.
 
De puntentelling 
•	Raakt men met de witte bal de rode en de gele, 

dan heeft men een carambole = 20 punten  
•	Gooit men  de kurk om dan is de puntentel-

ling als volgt:
 - Dobbelsteen kant met 1  100 punten
 - Dobbelsteen kant met 2 2 punten
 - Dobbelsteen kant met 3 3 punten
 - Dobbelsteen kant met 4  4 punten
 - Dobbelsteen kant met 5 5 punten
 - Dobbelsteen kant met 6   60 punten
 - Drie gelijke kanten 300 punten 
 
Is de speler klaar met zijn beurt dan telt men 
alle punten samen en deelt ze door 10. Het 
resultaat noteert de spelleider (hoe eenvoudig 
is dit).
Is een speler bij de 100 punten, dan mag hij 
daarna geen punten meer scoren en alleen nog 

Kurken
Een bezigheid voor oudere heren die niet 
kunnen biljarten                     
Door Aloys Arkesteijn
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de rode bal raken. 
Scoort de speler wel dan gaan de behaalde 
punten naar de tegenstanders. 
Een speler die bij 100 punten komt is klaar en 
kan het spel verlaten.
De twee of drie spelers die aan het einde over-
blijven betalen het ‘rondje verdacht’. Zij zijn 
de verliezers!
 
Gaat men die dag over tot een volgende spel 
worden de verliezers van het vorige spel vrij-
gesteld, dus zij kunnen niet meer verliezen, 
ongeacht de punten die zij hebben en zullen 
dus altijd anderen het rondje veracht moeten 
betalen. Zij hebben een Scheveninger’.

Overige spelregels
Vallen niet alle drie de dobbelstenen van de 
kurk dan telt dit niet.
Speelt men een bal buiten het biljart dan is de 

beurt voorbij en gaan de tot dan in die beurt 
behaalde punten naar de medespelers. 
Speelt men een van de dobbelstenen buiten 
het biljart dan is de beurt voorbij en gaan de 
in die beurt behaalde punten naar de mede-
spelers. De dobbelsteen (dobbelstenen) die 
buiten het biljart vielen moeten door de spe-
ler zelf op het laken gegooid worden en tellen 
dan voor de uitslag van die beurt.
De schrijver wijst vooraf aan het spel voor 
twijfelgevallen waarin dit reglement niet voor-
ziet twee spelers aan die met hem bindend 
uitspraak doen bij dubieuze kwesties.
 
Suggesties voor spelaanpassingen
Ervaren biljarters starten met –25 punten. Dit 
zal het spel leuker en gezelliger maken.
Geef spelers die constant defensief spelen 
(Hooijmansjes) strafpunten of bij het starten 
–25 punten.

Schoon, schoner, schoonst
Vraag niet hoe het allemaal kan maar deze foto wil de redactie u niet onthouden. Eind 
november zagen we een groep van circa tien medewerkers van Stadsbeheer (een aantal net 
buiten beeld) bezig met het wegharken van herfstbladeren in de Kazernestraat. Tien man met 
bladharken in een straat zonder bomen, die enkele in de tuin van de Rekenkamer uitgezon-
derd. Veel mannen dus voor veel ontbrekend blad. Dat kan kloppen want nog geen uur eer-
der zagen we al de veegwagen langskomen met van die roterende staalborstels. Dat was dus 
een treffend voorbeeld van hoe je het gras voor iemands voeten kunt wegmaaien. Maar als er 
een straat in Den Haag in aanmerking moet komen voor de schoonheidsprijs dan is het wel 
de Kazernestraat. Niets ten nadele van de mannen in oranje pakken, maar wat leven we toch 
in een bijzonder land. Lang leve de Sociëteit.
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Sloepentocht 2014
Regen hoort bij ons land. Zo kan het ook 
horen bij onze sloepentocht! Wij zagen 
‘s-morgens een stralende Hollandse lucht 
boven de meren rond de Kaag. Na een 
uitstekende lunch bij watersportvereni-
ging Vennemeer was de lucht donker. En 
inderdaad in Leiden begon het te regenen. 
Gelukkig zaten wij aldaar bij “Boedha”op de 
overdekte platte schuit van dit restaurant, 
genietend van “Boedha’s” specialiteit, zij spe-
ciale hapjes. Maar zoals het gezegde zegt: Na 
regen komt zonneschijn en dat gebeurde dan 
ook. Na nogmaals Leiden vanuit zijn grach-
ten te hebben gezien, hebben wij gezeten op 
een zonnig terras bij Veerpolder genieten van 
een goed verzorgde borrel, gevolgd door een 
kleine rijsttafel.

Vier boten voeren dit jaar mee. “Admiraal” 
Max Berends wees de weg over de plassen 
rond de Kaag en ‘s-middags in de grachten 
van Leiden. Terecht hoorden wij de uitspraak: 
Wat is Holland toch mooi- zijn lucht en water 
combinatie en zijn oude steden.

Algemeen werd gezegd: Dat doen wij natuurlijk 
volgend jaar weer. Mensen noteer: 2e maandag 
in juni. Dat wordt dus 8 juni!

     Attentie! 
Kent u deze firma list en bedrog? 

Mijn excuus om u op deze manier te moeten vragen. Ik heb een reis naar Bristol, 
Verenigd Koninkrijk. gemaakt en mijn tas is toen gestolen, in mijn tas zaten allemaal 
belangrijke spullen zoals, telefoons, geld en mijn paspoort. De ambassade wil mij 
helpen door mij te laten vliegen zonder passport. Het enigste wat ik moet doen is een 
vliegticket kopen en mijn hotel rekeningen betalen. Helaas heb ik geen toegang tot mijn 
rekeningen zonder mijn credit card. Ik heb contact gezocht met mijn bank, maar ze heb-
ben tijd nodig voor ze mij een nieuwe credit card kunnen geven, Dus wou ik u vragen 
om mij snel wat geld te lenen dat ik zo snel mogelijk aan u terug geef zodra ik terug ben.  
Moneygram is de snelst mogelijke manier om te doen. Ik kan u mijn gegevens sturen 
over hoe u geld kunt over maken aan mij. U kunt contact opnemen met mij door e-mail 
of door he bellen van de receptie van het hotel Travelodge Hotel +447031712605 

Ik hoop snel van u te horen.
Met vriendelijke groet,
André
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VAN DE KANT 
BEZIEN
Door Cees Postema

Stevige schoenen
Op het Lange Voorhout zag ik bij de Britse 
Ambassade laatst een prachtig verkeersbord: een 
‘verboden fietsen te plaatsen’ bord met daaronder 
de waarschuwing: hier wordt gehandhaafd!

De achtergrond van de waarschuwing laat zich in 
deze roerige tijd met zoveel bomaanslagen overal 
ter wereld natuurlijk wel raden, maar onwillekeu-
rig geeft het toch ook te denken.
Wordt er elders dan niet gehandhaafd? Hoe zit 
dat? Wij, wij Nederlanders hebben zelfs in onze 
wapenspreuk staan: Ik zal handhaven, je maintien-
drai !  Waarom dan die toevoeging?
Omdat we natuurlijk ook nog steeds iets van de 
vrijheidsdrang en opstandigheid van de watergeu-
zen in ons hebben. Daarmee kwakken we onze fiets 
overal neer of  lopen of fietsen we door rood, want 
dat moeten we toch zelf weten? 
Maar ja, daar begint het al, hoe ver reikt die vrij-
heidsdrang? Waar ligt de grens? Voor de gemid-
delde wethouder, bestuurder en niet te vergeten 
de rijdende rechter zijn dit soort te beantwoorden 
vragen vrijwel dagelijkse kost.
Het is denk ik daarom niet voor niets dat we vele 
vormen van toezichthouders hebben: we kijken 
wel en waarschuwen misschien, maar hand-
haven? Het zou natuurlijk ook raar klinken: 
Handhavingsdienst voor de Gezondheidszorg in 
plaats van Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het 
vraagt immers stevige schoenen om op te treden. 
En die trekken we liever niet aan: we hebben liever 
gympen: gezellig makkelijk en functioneel. Totdat 
het echt nodig is zoals op het Lange Voorhout: zo 
zijn we dan ook weer wel!

Door Sjoerd van der Veen

Over angst, genoegen 
en uw hart
De zintuigen, ogen, oren, neus en huidzintui-
gen besturen de chemie van het lichaam. Een 
deel van de informatie wordt opgeslagen in 
de hersenen. Op grond van nieuwe en oude 
waarnemingen kan u bijvoorbeeld levensvragen 
formuleren. Deze vragen kunnen gebaseerd 
zijn op angst of gebaseerd zijn op de wens tot 
“genoegen”.
Angst heeft als effect 1) verhoogd suiker-
gehalte in het bloed, 2) regulering van de 
bloedsomloop zodat de spieren meer bloed 
krijgen (door het samentrekken van de niet 
spier voedende bloedvaten). Dus ook de her-
senen hebben minder bloed! 
Genoegen- verliefdheid is recentelijk onder-
zocht door Sandra Langeslag. De stof serotine 
in het bloed, de verhoging van de concentratie 
in het bloed zou daar aan bijdragen. Maar ook 
de stof dopamine is een belangrijke compo-
nent om je prettig te voelen. Dopamine is 
een verdovingsmiddel, familie van heroïne, 
dat pulsen van diverse sensoren verzwakt. 
Bijvoorbeeld een negatief aspect van waarop 
je verliefd bent, wordt weggedrukt.
Nota, dat statistisch is vastgesteld, dat angst 
zorgt voor meer hart- en vaatziektes veroor-
zaakt vergeleken met mensen, die meer met 
“genoegen” leven (bloedvaten vernauwen!) 
Reden om te beginnen met het lied van Rudi 
Carrell als startpunt van de discussie op 17 
september over levensvragen - het ademt 
“genoegen”uit.

Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben
Dat ik de wijsjes van de sijsjes en de merels ken
En dat ik mee mag doen met al wat leeft
En mee mag ademen met al wat adem heeft
 
Ik ben zo blij, dat er in mei altijd narcissen zijn
En dat er vruchten, vlinders, veulens, vogels, 
vissen zijn
En dat die blijdschap komt omdat ik mens ben
Op deze wereld waarin ik zon, water, aarde en de 
lucht ken.
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De 24 uren in een etmaal weet Nico optimaal, 
zinvol en met overgave te besteden. En het 
blijft allerminst bij vernuftig nano-achtig 
gepriegel om klokken op de seconde nauw-
keurig te laten klinken. Zo is Nico lid van een 
probusclubs in Leiden en Roermond, waar 
hij een lezingen cyclus geeft over het ontstaan 
van het Romeinse Rijk. Dan is er voor hem 
ook werk aan de winkel voor de Stichting 
Openbare Tijdsaanduiding om zich tussen 
de bedrijven door ook te bekwamen met 
golf waar hij twee jaar geleden mee begon. 
Een bezige bij die zijn voormalige beroep 
als gynaecoloog eer aan doet om van alles te 
blijven uitdokteren. 

‘Ik verveel me nooit en ben altijd bezig iets 
te maken’, zegt hij. ‘Kort geleden heb ik een 

Wat zijn ogen zien maken zijn handen
Nico geniet van levenslust met denken en doen
Dat het bij gynaecologen meestal om medisch precisiewerk gaat hoeft geen betoog, maar dat die 
discipline ook kan leiden tot hobby’s met een hoog gehalte aan secure vaardigheid, wordt met glans 
bewezen door Nico de Pree, lid van onze Sociëteit. Hij is een creatief denker en allesdoener die je 
- zo op het eerste gezicht - niet in hem zou ontdekken. Alle reden om enige aandacht te besteden 
aan zijn bijzondere kwaliteiten in Het Forum. 

een vogelverschrikker gemaakt, die met zijn 
armen zwaait als hij beweging detecteert. Ik 
creëer graag dingen, schilder, beeldhouw, 
metsel, las en timmer. Ook houd ik van stude-
ren, met name de oude literatuur en geschie-
denis van de Grieken en Romeinen. Nadat ik 
gestopt ben met mijn werk als gynaecoloog, 
kreeg ik het idee om in onze oude boerderij 
een torenuurwerk te installeren, met wijzer-
plaat en luidklokken aan de buitenkant. 

Schapentrailer
Op eBay vond ik na enig zoeken een torenuur-
werk van de firma Hörtz. De wijzerplaat met 
wijzers en de slinger, gewichten, katrollen en 
wijzerwerk waren er allemaal origineel nog bij. 
Het uurwerk kwam uit een oud schooltje in 
Murrhardt in Zuid Duitsland (Schwabenland) 
bij Stuttgart. Met de schapentrailer heb ik het 
geheel opgehaald. Na enige correspondentie 
met Hörtz Turmuhren fabriek in Ulm, blijkt 
dat het Turmuhrenbuch nog compleet vanaf 
de oprichting van de fabriek (1862) aanwezig 
is. Mijn uurwerk blijkt op 21 maart 1898 in het  
schooltje geplaatst te zijn. 

Tuimelaars
En toen begon het echte werk, waarvan het 
schoonmaken van het uurwerk nog het minste 
was. De wijzerplaat was ernstig verroest, op 
sommige plaatsen zaten er gaten in. Het geheel 
moest worden geschuurd, geplamuurd en 
originele kleuren weer geschilderd. Vervolgens 
werden de cijfers weer gecreëerd met blad-
goud. Ook de wijzers voorzag ik opnieuw van 
bladgoud. Daarna moesten de verticale uur 
assen met 80 cm verlengd worden. De wijzeras-
sen gingen oorspronkelijk door een 2 cm dikke 
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houten wand. De buitenmuur van onze oude 
boerderij is 70 cm dik. Daarom moest ik ook 
de wijzerassen met 70 cm verlengen. Gelukkig 
kan ik ook lassen. Omdat de luidklokken oor-
spronkelijk recht onder de wijzerplaat hingen, 
maar nu ernaast, moesten de tuimelaars ook 
op een verlengde as komen.

Stellage
Toen toog ik naar de firma Eysbouts in Asselt. 
Hier kocht ik twee luidklokken en twee 

hamerkoppen. Van een oud hekwerk laste ik 
de hamers en de klokkenstoelen.  De originele 
kast van de klok vond mijn vrouw Brigitte niet 
mooi, omdat je dan het uurwerk niet goed kan 
zien. Van vierhonderd jaar oude balken maakte 
ik daarom een stellage waar het uurwerk op 

kwam te staan. En nadat alles geïnstalleerd was, 
bleek het perfect te werken. In wijde omgeving 
hoor je nu de kwartier en de uurslagen. 
Op de foto is te zien hoe het uurwerk de bui-
tenmuur van de boerderij siert. Inmiddels heb 
ik zelf een slingervanger ontworpen die perfect 
werk. Binnenkort hoop ik ook een automatisch 
opwindsysteem te publiceren’.
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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

◼ 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

Happy huurders
Vanaf september is de voormalige pachterswo-
ning boven de Sociëteit verhuurd aan drie stu-
denten, die er bijzonder happy mee zijn. Twee 
van hen lieten zich graag fotograferen 
te midden van Arthur Planken en Menno 
Alkema toen zij de sleutels kregen.
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Kans op filmopnamen dramaserie TV
De Societeit als ideale filmlocatie voor een 
televisieserie? Dat is zeker niet uitgesloten 
nu onze Sallo eind november de mensen 
van het bedrijf Goedzoekers uit Amsterdam 
rondleidde. Als samenwerkende locatiescouts 
voor film en televisie werd de deskundigen 
van Goedzoekers gevraagd de locatie-moge-
lijkheden te onderzoeken voor opnamen van 
de drama-televisieserie “Riphagen” voor de 
Publieke Omroep. 

Het gaat in de driedelige tv-serie om een 
verhaal dat zich afspeelt tijdens het laatste jaar 
van de Tweede Wereldoorlog. Hoofdfiguur 
is Andries Riphagen, alias de Hollandse Al 

Capone die tal van illegal 
gokhuizen bezat voor het 
uitbreken van de oorlog. 
Tijdens de oorlog was 
Riphagen zwarthandelaar 
en leverde Joodse burgers 
uit aan de SS. 

Alles is weliswaar nog in 
een pril stadium van het locatie-onderzoek, 
waarbij Goedzoekers
 - vooruitlopend op een mogelijk filmverzoek 
- wil oriënteren op de mogelijkheden enkele 
opnamen hiervoor binnen Sociëteit te laten 
plaatsvinden.

Golden ladies bij Gouden Koets in Koninklijke stallen



De Kazernestraat: daar begon onze Sociëteit 
ruim 160 jaar geleden, in 1851, haar bestaan. En 
na een klein intermezzo elders (in 1852, aan de 
Bocht van Guinee, bij het Rijswijkse Plein) kwam 
ze daar ook weer terug. Maar niet op hetzelfde 
adres. In eerdere afleveringen van ons FORUM 
hebben we de lezer uitvoerig bericht over wat de 
Sociëteit allemaal is overkomen in haar eerste, 
hectische levensfase: vóórdat en vlak nádat ze 
zich definitief vestigde in de toenmalige buiten-
plaats WELGELEGEN, Kazernestraat 38b, onze 
huidige woonstee.
In deze aflevering iets meer over de geschiede-
nis van de Kazernestraat, en in de volgende twee 
wat meer bijzonderheden over diverse bekende 
of zelfs beroemde bewoners, gebouwen, vesti-
gingen en instellingen van en in die historische 
straat.

Idyllisch tafereeltje
De Kazernestraat lag in 1851, het geboorte-
jaar van de soos, nog aan de rand van de stad 

‘s-Gravenhage (als u wilt: aan de rand van het 
dorp ’s-Gravenhage, want stadsrechten heeft 
Den Haag nooit gekend). Echt waar: aan de 
rand! Daar kunnen we ons nu nauwelijks nog 
iets bij voorstellen. Maar gelukkig heeft de 
befaamde 18e-eeuwse schilder-aquarellist P.C. 
La Fargue ons een aquarel nagelaten, die ons 
kan helpen. Herkent u de afbeelding ? Het 
origineel (van circa 1769) is in het bezit van het 
Haags Gemeentemuseum. Maar ook als u het 
dáár nog nooit gezien hebt, kan de afbeelding 
u bekend voorkomen. Een aardige reproductie 
ervan hangt namelijk al sinds jaar en dag in 
onze soos. Om precies te zijn: in de doorloop 
van de bar naar de bibliotheek, links, een beetje 
verloren, niet zo opvallend, tussen twee deuren.
Kijk er eens goed naar, met of zonder glas in 
de hand. Wat stelt het voor? Het is de idylli-
sche schildering van een landweggetje tus-
sen twee sloten, met rechts een schipper op 
z’n schuit, en met enkele wandelparen wat 
verderop, richting  centrum. En met in de verte 
wat huizen en huisjes en met nóg verder twee 
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P.C. La Fargue : Het Nachtegaalspad ( ± 1770, de latere Parkstraat), gezien richting Lange Voorhout / Kneuterdijk

De Kazernestraat in verleden en heden (1)                                   Door Karel Korswagen
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torens. Wat is het bijzondere van dit arcadisch 
juweeltje? Het is niet zo maar een landelijk 
fantasie-tafereeltje. Kijk eens goed: de toren 
rechts in de verte is de Haagse Toren (toen 
nog met een andere spits dan nu), en links 
ziet u de laat-middeleeuwse Kloosterkerk met 
klokketoren, die nog altijd op de hoek van het 
Lange Voorhout staat. En ook het afgebeelde 
rustieke landweggetje bestond echt: het heette 
toentertijd het Nachtegaalspad.  Geloof het of 
niet: op dit landelijke pad met die slootjes aan 
weerszijden en met die bijna speels-eerbiedige 
boomrijen werd later (vanaf 1857) de Parkstraat 
aangelegd, met deftige huizen aan weerszijden 
en met sinds 1878 de Sint- Jacobuskerk met 
zijn fiere toren.  
Via die Parkstraat breidde Den Haag zich 
in fraaie straten, pleinen, lanen en wijken 
uit (Plein 1813, Alexanderstraat, Sophialaan, 
Nassaulaan, Nassauplein, Archipelwijk etc.), en 
later nog verder: richting Scheveningen. 
Maar een straat die er toen allang was, is 
de zijstraat links aan het einde van het 
Nachtegaalspad/de Parkstraat (richting cen-
trum):  De Kazernestraat. Daarover hier nu wat 
meer bijzonderheden.

De Kazernestraat
* Lange tijd is de Kazernestraat een deel van 
de begrenzing van de stad geweest. Waar deze 
straat begint, gezien vanuit  het Nachtegaalspad 
(de latere Parkstraat dus), stond een fors  poort-
gebouw dat ’s avonds gesloten werd en ’s nachts 
gesloten bleef. 
De Kazernestraat, aanvankelijk schaars 
bebouwd, maar later met behuizing aan 
beide zijden, was een smalle, tamelijk def-
tige straat. Smal, en dan toch voornaam? Ja. 
vrijwel alle straten in de toenmalige woon-
plaats ’s-Gravenhage waren nog smal (behalve 
dan een paar ruime pleinen, zoals de Plaats 
en het Buitenhof, en enkele chique lanen, 
zoals het Lange Voorhout, de Kneuterdijk en 
de Vijverberg, met hun schitterende patri-
ciërswoningen). Zie bijvoorbeeld de aloude, 
smalle straatjes tussen het Noordeinde en de 
huidige Prinsestraat (Nobelstraat, Papestraat, 

Oude Molstraat etc.), of --dichter bij de 
Kazernestraat-- de wel heel smalle zijstraatjes 
van de Denneweg: de Jagerstraat, Maliestraat, 
Hooistraat en Spekstraat. Rijtuigen of kar-
ren konden elkaar in die straatjes nauwelijks 
passeren. En eenrichtingverkeer bestond toen 
nog vrijwel nergens.

Eerdere namen
* Het heeft overigens lang geduurd vóór 
de Kazernestraat, hoe oud ze ook is, haar 
definitieve, huidige naam kreeg. Eeuwen 
geleden heette ze nog ‘Denneweg’, want de 
straat werd gewoon gezien als het verlengde 
(met een haakse bocht) van de toenmalige 
Denneweg, die in nog oudere tijden (in de late 
Middeleeuwen al!) de Dennewegstraat werd 
genoemd. Na ‘Denneweg’ kwam voor het wes-
telijk deel van de tegenwoordige Kazernestraat  
de naam ‘Achter Denneweg’  of ‘Achterstraat’, 
en voor het meer oostelijk deel de naam 
‘Achter de Stallen’. Vanwaar die laatste naam?  
Simpel: diverse bewoners van de  majestei-
telijke herenhuizen aan het Lange Voorhout 
hadden  voor het stallen van hun paarden 
en rijtuigen een achteruitgang in hun tuin 
aan de ‘Denneweg’, de straat dus “achter de (= 
hun) stallen”.  Later, pas in 1844, werd de naam 
definitief Kazernestraat, naar de grote, in 1919 
afgebrande Oranjekazerne die in 1824 voor de 
Grenadiers en Jagers werd gebouwd tussen 
de ‘Hooge Wal’ (nu Mauritskade) en ‘Achter de 

Stallen’, ter plekke van de huidige school aan 
het Louis Couperusplein. 
Aan de andere kant kwam de tegenwoordige 
Kazernestraat uit op het Nachtegaalspad, op 

Wat er overbleef van de Oranjekazerne, na de brand in 1919
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het laatste stukje ervan (richting Kneuterdijk), 
dat ook Kloosterkerkstraat werd genoemd, en 
waar ook het eerder genoemde poortgebouw 
stond: de poort bij het  hele complex van de 
Kloosterkerk. Dat wil zeggen: het poortgebouw 
stond er tot 1817. In dat jaar werd het name-
lijk gesloopt ten behoeve van een betere en 
vrije doorgang naar de Kneuterdijk, langs de 
Kloosterkerk. Toen de Parkstaat er eenmaal 
was, in 1859, werd de ‘Kloosterkerkstraat’ voor 
het gemak ook maar omgedoopt in Parkstraat.

Zijstraten  
De Kazernestraat had en heeft natuurlijk ook 
zijstraten. 
* Zo is er, de straat in (vanuit de Parkstraat), 
aan de rechterhand de Kleine Kazernestraat, 
recht tegenover en haaks op onze Sociëteit. Die 
heette vroeger ook Denneweg, en een tijd lang 
ook wel Sint-Annalandstraatje. Ooit vormde dit 
straatje, samen met de huidige Kazernestraat 
en het Lange Voorhout,  de begrenzing van het 
totale Kloosterkerk-complex. 
* Een stuk( je) verderop in de Kazernestraat, 
links, was er aanvankelijk een landweggetje, 
dat parallel liep aan (en even rustiek was als) 
het ‘echte’ Nachtegaalspad (de latere Parkstraat 
dus), en dat  daarom het Kleine (of Nieuwe) 
Nachtegaalspad werd genoemd. Nu is dat weg-
getje een straat met allure: de Willemstraat, 
genoemd naar Koning Willem II. 
En verder zijn er nog, links, de zijstraten de 
Nieuwe Schoolstraat en Het Lissabon, en (vroeger) 
rechts het Kalkstraatje.                   
* De Nieuwe Schoolstraat werd aangelegd in 
1859/1860 op last van de Gemeente. Waarom? 
We komen daar in  een volgend artikel op 
terug, als we het zullen hebben over de ont-
staansgeschiedenis van onze soos. 
* Het Lissabon kreeg als pad of steeg met kleine 
huisjes, stulpjes bijna, vorm tussen 1750 en 
1770, een mini-wijkje als doorgang tussen 
tuinderijen naar de Denneweg,  en werd waar-
schijnlijk zo genoemd naar de vluchtelingen-
bewoners vanaf de 18e eeuw: leden van een 
Portugees-Joodse Gemeente). Na 1806 kwam er 
ook nog een Nieuw-Lissabon. 

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

* De Kalkstraat (Het Kalkstraatje) rechts, is 
nagenoeg verdwenen. Maar curiositeitshalve 
vermelden we het hier toch. Ooit was het 
een smalle doorsteek aan het eind van de 
Kazernestraat naar het Lange Voorhout. Maar 
het werd opgenomen (het verdween) in de 
latere nieuwbouw van een exuberant chique 
huis, een paleis bijna: het latere Hotel des 
Indes. Dat ‘paleis’ werd gebouwd als tweede 
woonhuis van Baron Van Brienen van de Grote 
Lindt, kamerheer van Koning Willem III. De 
Baron woonde op het landgoed Clingendael, 
ook niet heel krap, maar hij vond het plezie-
rig om ook te kunnen  beschikken over een 
stadsresidentie, ten behoeve van ontvangsten, 
feesten en partijen. Na zijn dood werd het 
een wereldberoemd hotel: Des Indes, waar 
de grootsten en zeer groten der aarde heb-
ben vertoefd. Als u heel goed kijkt, kunt u in 
de Kazernestraat, aan de achterzijde van Des 
Indes, achter een deur die soms open staat 
voor hotelleveranciers, nog nèt een nietig 
restant zien van wat vroeger het Kalkstraatje is 
geweest.

Tot zover iets over de ‘geografische’ situatie 
en over de ietwat verwarrende naamgeving 
van onze Kazernestraat. Hoe dan ook: het is 
historische grond! In de volgende afleveringen 
van het Forum wat meer over de gebouwen, 
instellingen en enkele befaamde bewoners van 
deze aloude en interessante Haagse straat met 
zijstraten. Interessant: zowel in het heden als 
in het verleden. 

        Tot 1844 heette deze straat ‘Achter de Stallen’

Het Kalkstraatje, ooit een smalle doorsteek tussen Lange 
Voorhout en Kazernestraat
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Uniek Soos-
schaaltje ontdekt
In de bewonerswinkel van een verzor-
gingstehuis in Den Haag is recentelijk een 
uniek schaaltje ontdekt, dat is gemaakt ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van 
onze Sociëteit in 1951. Een schoonzus van 
Wolf Janssen zag het schaaltje staan en 
heeft het onmiddellijk gekocht en cadeau 
gedaan aan de Sociëteit. Op woensdag, 12 
november, heeft Wolf Janssen het schaaltje 
overhandigd aan onze (tijdelijke) voorzitter 
Menno Alkemade. Hij zal ervoor zorgen, 
dat dit unieke stuk een ereplaats in de 
Sociëteit zal krijgen.

Herinvoering dienstplicht
De stamtafel in de rookzaal is vol bezet. We zien van links naar 
rechts Adriaan, Ernst, Ron, Aad, Gerard, Dick, Peter en Alfred. 
‘De wereld wordt doorgenomen’, zoals dat heet. Dan komt het 
onderwerp inburgeren ter tafel, gekoppeld aan de problemen 
met jongeren van buitenlandse komaf. ‘We lossen de meeste 
problemen op door de dienstplicht weer in te voeren’, zegt 
Adriaan. ‘Voor iedereen een jaar of langer rats, kuch en bonen. 
Vroeg naar bed, vroeg opstaan en tussentijdse volledige 

onderwerping aan discipline. Daar ontbreekt het nu aan’. Bijval alom, maar hoe krijg je dat politiek 
voor elkaar? Alle tafelgenoten dragen bij aan de gloedvolle discussie. Zinvol of zinloos? De tafel is 
het volledig eens. Herinvoering dienstplicht moet op de agenda. Dan komen er ludieke verhalen 
over eigen ervaringen in dienst bij landmacht, marine en luchtmacht. Het Nederland van weleer.

Prijzen
Op verzoek van Sallo’s Catering heeft de 
Exploitatiecommissie zich gebogen over de te 
hanteren consumptieprijzen in onze Sociëteit.  
Geconstateerd is dat de prijzen aangepast 
dienen te worden als gevolg van accijnsverho-
gingen en inflatie. 
Het voorstel voor de prijsverhogingen is rede-
lijk te noemen en de Exploitatiecommissie 
heeft dit ter besluitvorming aan het Bestuur 
voorgelegd. In de Bestuursvergadering van 8 
december jl. is over de voorgestelde  prijsver-
hogingen een positief besluit genomen met 
als ingangsdatum 1 januari 2015.

De prijzen van de meest gebruikte consump-
ties  gaan er per 1-1-2015 als volgt uitzien.

huidige prijs
in €

nieuwe prijs
in €

Heineken tap fluitje 1,80 1,95

Heineken tap vaasje 2,00 2,15

Huiswijn glas 2,65 2,85

Huiswijn fles 15,35 16,35

Frisdrank 1,75 1,85

Koffie/thee is 1,55 1,65

Jenever jong 1,75 1,85

Corenwijn is 1,90 2,10

3 gangenmaaltijd 
inclusief koffie

18,50 19,50
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Het zijn gezworen kameraden deze Cees 
en Hans, maar de nieuwswaarde daarvan 
is betrekkelijk. Zij poseerden van de zomer 
voor de camera van Rob Hanzon naast een 
poster met mooie mevrouw van meneer 
Armani die in Voorburgse Herenstraat hing 
te hangen. Cees heeft maanden en maan-
den gesukkeld met zijn been en hielpezen. 
Van dokter naar ziekenhuis en weer terug. 
Cees is weer redelijk ter been, maar hij en 
zijn lieve Lies werden wel genadeloos op de 
proef gesteld door het fysieke onvermogen, 
alle schietgebedjes ten spijt. 

Twee keer gekiekt
Uit handen van Menno Alkema kreeg Hans 
van Zanten in september de Sociëteitsdas 
uitgereikt. Een gedenkwaardig moment. 

Terwijl Alfred dat moment vastlegde schoot 
honorair fotograaf Feiko uit zijn stoel om er 
deze kiek van te maken. 
Wat een support!  

Wat hebben we toch 
een rijk bezit

Deze foto’s van de grote zaal zijn onlangs gemaakt 
door Wendy van Dam, de schoondochter van Sallo. 
Bij het maken van de foto’s moet Wendy gedacht 
hebben: ‘Wie zou hier nu niet willen aanschuiven 
voor een feestelijke diner of gebruik wensen te 
maken van deze fraaie accommodatie in hartje Den 

Haag voor een luisterrijke ontvangst?’. En zo is het natuurlijk ook. Met het enthousiasme waarmee 
Sallo de acquisitie reeds ter hand heeft genomen, mogen we optimistisch zijn over de resultaten in 
het nieuwe jaar. En dat is goed voor ons allemaal.



 Een 
kleurrijk 
Nieuwjaar 

toegewenst!


