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Wat heeft het nieuwe jaar 
voor ons in petto?
Breekt op financieel gebied de pleuris uit en 
krijgen wij dan de pleuro/ of gaan de wegen van 
noord en zuid Europa scheiden en krijgen wij 
dan 2 munteenheden: de neuro en de zeuro? 
Het is maar goed dat wij dat niet allemaal kun
nen voorzien. Ongetwijfeld zal ook dit jaar de 
natuur van zich doen spreken. 
Wordt dit misschien het jaar van de troons
abdicatie of toch maar 2013 wanneer wij 200 
jaar koninkrijk vieren? Ik gok op het laatste. 
2012 Is een schrikkeljaar en wij krijgen dus een 
dag extra. 
Op 7 maart is er wederom een bestuurswis
seling. Een icoon verlaat het bestuur: Cees 
Buskens na  30 jaar lid van het bestuur. Ook  
20 september is een belangrijke dag want dan 
is het 160 jaar geleden dat onze voorgangers 
dit pand kochten voor  “eene som van  13.300 
Florijnen is afgemijnd”.  

Ik besluit dit eerste voorwoord in het nieuw 
jaar met een weemoedige dichtregel van 
Rhijnvis Feith in de 18e eeuw, gevolgd door een 
tweetal regels die de eerste president van onze 
societeit zou kunnen hebben gezegd (met dank 
aan Karel Korswagen) in 1852:

“Uren. Dagen, maanden, jaren vlieden als 
een schaduw heen”
Maar in deez’ eeuw wenst uw sociëteitspresi-
dent u blijmoedig 
Alle uren, dagen, maanden,  ja alle jaren 
zolang gij leeft:  zeer veel geluk hier beneën”

Ik wens u een fantastisch 2012 toe. 

Voorwoord
Door Theo Damen
voorzitter

   Het 
Forum
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Kerstdiner/ Nieuwjaarsbijeenkomst
Met een goed gevoel kijkt het Bestuur terug 
op het sfeervolle Kerstdiner, geregisseerd 
door het Gezelschap Anonymus en de brui
sende Nieuwjaarsreceptie. De belangstelling 
voor deze jaarlijkse hoogtepunten beves
tigde de vitaliteit van onze Sociëteit. Een 
hoogtepunt tijdens de Kerstviering vormde 
het optreden van de 2 Ceesen, die onder de 
inspirerende en vakkundige (bege)leiding van 
André van Kruijssen het oude sociëteitslied 
nieuw leven inbliezen. De nieuwjaarstoe
spraak van de voorzitter verdient evenzeer een 
speciale vermelding. 

Soosdag 2012 afgeblazen
Het Bestuur betreurt het dat het soosuitje op 
10 januari wegens minimale belangstelling 
geen doorgang kon vinden en dat hierdoor 
een jarenlange traditie werd doorbroken. Een 
‘last minute’ poging van Hans Lamb om dat 
middels een alternatief programma alsnog 
te voorkomen werd zeer gewaardeerd maar 
bleek evenmin haalbaar. Uiteraard wordt het 
organiserend comité Rinus de Haas en Henk 
van der Maten bedankt voor hun inspannin
gen in dit kader. Het Bestuur gaat er vanuit 
dat deze ervaring andere leden niet ontmoe
digt om de organisatie van de editie 2013 op 
zich te nemen en hoopt dat het nieuwe duo 
zich snel presenteert. Hoewel deze activiteit 
geen bestuursaangelegenheid is wordt de toe
komstige commissie  aangeraden vooraf het 
globale succesplaatje helder te krijgen.

Facelift fauteuils Serre
In harmonie met de stoelen in de Grote Zaal 
zullen ook de fauteuils in de Serre opnieuw 
worden gestoffeerd. Gekozen is voor een lede
ren bekleding in de kleur groen.

Aanpak kelder
Om verdere wateroverlast te voorkomen heeft 
het Bestuur het voorstel van de Commissaris 
Gebouwen goedgekeurd en zal de kelder water
dicht worden gemaakt door het storten van een 
betonnen vloer. Tevens zijn er stellingen aange
bracht om deze ruimte beter te benutten.

De biljarts onder de aandacht
Het is inmiddels geen geheim meer dat het 
regelmatig verplaatsen van de biljarts de 
‘conditie’ van de groene tafels niet ten goede 
komt. Dat dit regelmatig leidt tot signalen 
van onvrede uit het kamp van de leden van de 
biljartafdeling ‘Touche’ van onze Sociëteit is een 
logisch gevolg. Uiteraard neemt het Bestuur 
deze signalen ter harte en wordt gezocht naar 
een adequate oplossing. Aangezien een ver
plaatsverbod uit hoofde van de gewenste ver
huuropbrengsten van de Grote Zaal geen optie 
is en het leggen van noodverbanden geen duur
zame oplossing biedt, heeft het Bestuur Cees 
Buskens gemandateerd oriënterend de markt 
op te gaan. Een eerste tussenstand leert dat een 
biljart met een stalen frame uitkomst biedt. 
Verwacht wordt dat op basis van voortschrij
dend inzicht en de aangeleverde documentatie 
en prijsopgaven in de Bestuursvergadering van 
6 februari knopen kunnen worden doorgehakt. 
Vanzelfsprekend zal de biljarttop in dit proces 
niet worden gepasseerd.

Vanachter de Bestuurstafel
Door Peter Robijns
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Leden-thermometer
Eind 2011 stond de leden teller op 113 en 2 
aspirant leden. Voor de volledigheid onder
staand een exacte opgave van de bewegingen in 
2011 in het ledenbestand: 
Hoewel de instroom van nieuwe leden een 
fraai beeld laat zien blijft het netto resultaat als 
gevolg van een fors aantal opzeggingen teleur
stellend. Deze ontwikkeling vormt voor het 
Bestuur de aanleiding het streefgetal van ruim 
120 leden eind 2012 opnieuw als speerpunt op 
de agenda te plaatsen en daarin actief te sturen.

Kennismakingsbijeenkomsten
In de vorige editie van het Forum werd 
melding gemaakt van verzending van een 
persoonlijke brief aan de deelnemers met als 
doel de Sociëteit in de actualiteit te houden 
en subtiel in te spelen op een vervolgbezoek. 
Inmiddels zijn in afstemming met de gasthe

ren de brieven, vergezeld van een tijdens die 
avond geschoten foto, verzonden. Hopelijk 
leidt dit initiatief tot enige reactie, waarbij de 
rol van gastheer uiteraard van eminent belang 
is. Uiteraard bouwt de wervingscommis
sie nog een of meerder meetmoment(en) in, 
waarna kan worden besloten deze bijeenkom
sten een periodiek vervolg te geven.

Algemene Ledenvergadering 2012
Nogmaals volgt in deze rubriek een oproep 
om in groten getale aanwezig te zijn tijdens 
de Algemene Ledenvergadering op woensdag 
7 maart. De invulling van de ‘vooravond’ blijft 
intact. Hopelijk biedt ‘de eerste woensdag van 
de maand’ ook de jongeren een extra kans 
om aan deze bijeenkomst deel te nemen. De 
agenda en andere bescheiden voor de verga
dering zullen tijdig worden toegestuurd.

Hans Lamb en Andries Andrea: 
Een nieuwe bridgeclub 
is in de maak
‘Waar zijn ze gebleven: de opvolgers van 
de oudleden Boy Houtman, Bep van 
Leeuwen, Jan Vos, Charles Budee, Pieter 
den Buurman en Jan Stein, om zo maar 
een paar namen te noemen’, vragen Hans 
Lamb en Andries Andrea zich af en zeggen 
met enige weemoed terug te denken ‘aan 
de tijden dat er iedere woensdagavond aan 
5 of 6 tafeltjes werd gebridged’. 

‘We gaan opnieuw een poging wagen deze 
activiteit binnen de sociëteit een nieuw 
leven in te blazen. Dat gaat voorlopig 
gebeuren op woensdagmiddag vanaf 16.00 
uur tot aan  het diner. De klaverjassers zijn 
er dan ook en de interne biljartcompetitie 
is om 16.00 uur klaar, die zijn zelfs al iets 
naar voren geschoven. 
Mondtotmond reclame heeft ons een 
dertiental potentiële bridgers opgeleverd. 
De eerste bridgesessies zijn inmiddels 
geweest. Omdat er vast nog meer bridgers 
onder ons zijn doen wij een oproep aan 
iedereen die nog niet benaderd is maar wel 
graag mee wil doen. Graag melden bij één 
van ons of gewoon komen op woensdag
middag 16.00 uur’, aldus Hans en Andries. 

Ook blijkt er belangstelling te zijn van 
soos leden die best zouden willen leren 
bridgen. En bij voldoende belangstelling 
betekent dat: een cursus organiseren. 
Laten ook zij zich even bij ons melden, 
liefst per mail’.
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NBM B.V.
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ready to wear
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F.G. van den Heuvel

Hoge Nieuwstraat 36       2514 EL  ’s-Gravenhage              www.fgvandenheuvel.com

Arthur Planken
NVM makelaar/taxateur o.z.

Haagweg 171, 2281 AJ Rijswijk 

t 070 399 36 34
f 070 390 78 14
m 06 538 00 273
i www.hoogenraad.nl
e  a.planken@hoogenraad.nl
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Van de Redactie
Door Alfred van Bunge

Hartje winter (nou ja, winter) zijn we alweer 
beland bij het eerste Forum in het nieuwe 
jaar. Kreeg onze Sociëteit vorig jaar rond de 
viering van het 160jarig bestaan veel aan
dacht in de media, we zijn nu ook voor de 
eeuwigheid te  boek gesteld. U leest hier over 
in deze editie met dank aan Ferry Mingelen. 
Over media gesproken, er doen zich
in dit nieuwe jaar binnen de Sociëteit vast 
en zeker nog wel goede momenten voor om 
die met de buitenwacht te delen. Die externe 
aandacht zal bijdragen aan verdere bekend
heid van de Sociëteit met de mogelijke komst 
van nieuwe leden. We zagen zo’n effect ook al 
vorig jaar. 
Dat is extern. Intern wordt door het bestuur 
meer en meer toegewerkt naar kwaliteit en 
betrokkenheid. Dat uit zich ook in diverse 
initiatieven waarbij Anonymus een voorname 

drager is. De nieuwe kookclub begint serieuze 
vorm te krijgen en, zo lezen we in dit Forum, 
staat een oproep om een bridgeclub gestalte 
te geven. Daarnaast gaat de golfclub na of er 
misschien nog meer golfers in ons midden 
zijn. Ook een oproep dus. 
Kortom onder de vlag van Sociëteit De 
Vereeniging worden allerlei vermakelijke 
richtingen ingeslagen die benut kunnen 
worden als mogelijk opstapje om met ons ver
enigd te raken. Dat zou dan een toegevoegde 
waarde zijn.
Maar eerst op naar de Algemene Leden
vergadering, volgende maand. Een oproep aan 
zoveel mogelijk leden hierbij aanwezig zijn is 
ook van deze kant op zijn plaats. Het Forum 
blijft intussen paraat met het ruimte bieden 
aan wetenswaardigheden. Veel leesplezier 
daarmee.

Groot bord voor klein signaal
Tegenover de inrit naar de 
sociëteit staat sinds kort een 
groot bord. Je moet goed kijken 
om de bedoeling ervan meteen 
helder te krijgen. Het bord 
maakt duidelijk dat de toegang 
tot de Kleine Kazernestraat is 
afgesloten nu de veiligheids
maatregelen rond de Engelse 
ambassade zijn verscherpt. 
Misschien wel een beetje uit 
proportie dit reuzenbord in de 
smalle Kazernestraat en wordt 
mogelijk ervaren als horizon

vervuilend. In plaats ervan kun je ook denken aan een klein rond bord met in het midden een 
witte pijl en rechts een rood blokje als teken dat het hier een gesloten straat betreft.
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“Het woord crisis  zet een toon en wel naar 
mijn gevoel  een pessimistische. De Dikke van 
Dale geeft aan dat het woord  uit het Grieks 
komt.  Waarom verbaast dat ons niet in deze 
tijd? Toch is er ook een andere omschrijving 
te vinden: “wending, keerpunt” en dat geeft 
impliciet een gevoel van optimisme. 
Het diepste punt gehad en nu weer op weg 
naar boven. Misschien nog hier en daar een 
tegenslag maar wij gaan hopelijk de goede 
weg op. Dat past ook  in deze kersttijd   kerst 
het feest van het licht, het nieuwe leven, de 
hoop, de toekomstverwachting. Kortom: opti
mistische gedachten!. Wij moeten deze wereld 

aan onze kinderen en kleinkinderen doorge
ven en het liefst in de best mogelijke staat.
In zo’n gezellig gesprek aan het kerstdiner 
met kleindochter of kleinzoon  merken wij 
dan toch dat de kinderen en kleinkinderen 
een andere taal gebruiken om te commu
niceren. Het is nu turbotaal, smsen, twitte
ren, Linkedin, Facebook en nog veel meer. 
Tegenwoordig is iemand zonder een mobiele 
telefoon, Ipad, Ereader of Blackberry van een 
andere planeet. Zo zag ik een krantenartikel 
over hoe het oude kerstverhaal in de huidige 
straattaal zou klinken en na enig zoeken vond 
ik het boek “De torrie van Mattie” dat begin 

Kersttoespraak Theo Damen 
Optimisme in tijden van crisis
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november is verschenen. De verhalen in 
dat boek komen uit het bijbelboek Matteüs, 
mattie dus in straattaal. Kerkleider Daniel de 
Wolf vertaalde de verhalen in straattaal om de 
verhalen van Jezus op een nieuwe manier tot 
leven te brengen.  Zo’n verhaal heet een torrie 
en de torrie van  mattie klinkt zo:
(…..) Maria, een meisje van misschien veertien 
jaar oud, was uitgehuwelijkt aan een kill die Jozef  
“jowie” Davids heette. Ze waren verloofd zeg maar.  
De gewoonte was toen om geen seks voor het huwe-
lijk te hebben. Maar ze bleek ineens pregno te zijn. 
Jowie kwam erachter en hij was onmin depres-
sed, want hij dacht dat ze met een ander gebald 
had. Hij kon het in ieder geval niet geweest zijn! 
Een grote schande.”..”Maar Jowie was een rustige 
boy en hij wilde geen buzz en geen redu en haters 
praatjes over Maria en hij dacht erover om hun 

relatie in stilte te verbreken, je weet toch. Gewoon 
net doen of hij van nix wist en het uitmaken.
Een eigentijds kerstverhaal uiteindelijk met 
dezelfde boodschap! Is dat niet prachtig? 
Onze sociëteit bestaat 160 jaar en gesteld dat 
er in 1851 of in de eerste jaren daarna een 
kerstdiner zou zijn geweest dan zou commis
saris president Diepenheim zijn toespraak als 
volgt hebben kunnen besluiten (overigens met 
veel dank aan Karel Korswagen):

“Uit de grond mijns harten,
-En sprekende mede in den naam van alle commis-
sarissen, ons ganse directorium-
Wens ik u, heeren lidmaten, en uwe eega’s, altegaär,
Gezegende kerstdagen, vol vrede, rust en deugd
Mitsgaders., Nu reeds, voor het nabije nieuwe jaar
Veel voorspoed, lijfelijk welzijn en grote vreugd”
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Bovenstaande  grafiek geeft aan dat er per 1 
januari 2012 een stand genoteerd werd van 
113 leden.  Aspirantleden zijn hier niet in 
opgenomen. Helaas waren er bij het maken 
van dit artikel geen gegevens voorhanden van 
voor 2009. Wellicht wordt  er in een latere 
editie van het Forum hierop teruggekomen. 
Overigens konden wij in 2011  wel 7 nieuwe 
leden verwelkomen.

Het jongste lid is momenteel Thomas Bijloo 
met zijn 32 jaar. Als je de leeftijd van Jan 
Kersten er bij optelt dan kom je automatisch 
bij het oudste lid van onze Sociëteit, Godert 
Maas Geesteranus, met de respectabele leef
tijd van 88 jaar.

In het totaal hebben alle leden bij elkaar al 
7.245 jaar ervaring opgedaan op deze planeet, 
of te wel 45 keer het 161jarig bestaan van onze 
Sociëteit. De gemiddelde leeftijd komt uit op 
64,19 jaar. Net iets onder de AOW leeftijd……. 
Of was de AOW leeftijd net verhoogd zodat 
de ‘jongeren’ nog mooi iets langer kunnen 
doorwerken….

Het ledenboekje is al jaren een mooi kleinood en handzame wegwijzer om te zien wie ie wie. Maar 
hoe zit dat nu eigenlijk met ons precieze ledenaantal per 1 januari 2012?  En wat wordt verstaan onder 
het  begrip ‘jongeren’?  Ben je ook nog een ‘jongere’ als je de respectabele leeftijd bent gepasseerd 
van 60 jaar? En welke woonplaatsen zijn goed vertegenwoordigd voor de wekelijkse limericks? Of in 
welke maand heb je de meeste kans op een aangeboden glas wijn?  Alles eens keurig op een rij. Heel 
interessant om de statistiek met grafiek en getal voor zich te laten spreken. Zeer verhelderend!

Statistiek in grafiek en getal over ons als  leden  
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bestaan.  Opmerkelijk is dat er iets minder 
dan de helft in de categorie 61 t/m 70 jaar valt.  
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Deze grafiek geeft het aantal leden weer met de bijbehorende periode  van lidmaatschap.  Alle leden 
tezamen hebben in totaal 1.310 jaar lidmaatschap achter de rug. Opvallend is dat meer dan de helft 
tussen de 6 en 15 jaar lid is.  Cees Buskens en Hans Lamb voeren de lijst aan met ieder 44 jaar 
lidmaatschap.  

Deze grafiek geeft het aantal leden weer met 
de bijbehorende periode  van lidmaatschap.  
Alle leden tezamen hebben in totaal 1.310 jaar 
lidmaatschap achter de rug. Opvallend is dat 
meer dan de helft tussen de 6 en 15 jaar lid is.  
Cees Buskens en Hans Lamb voeren de lijst 
aan met ieder 44 jaar lidmaatschap. 

Leden gevat in statistiek 
en grafiek
Door Arthur Planken 
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Bovenstaande grafiek geeft de woonplaatsen 
weer van het aantal leden. Iets meer dan de 
helft komt uit Den Haag, Voorburg is een 
goede tweede op de ranglijst.
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Deze laatste  grafiek geeft het aantal verjaar
dagen weer per maand.  De kans dat er drie 
of meer glazen wijn worden aangeboden is in 
de maanden maart en augustus erg groot. De 
maanden februari, september en december zijn 
veelal voor eigen rekening. Het is niet anders.

V A N  D E  K A N T  B E Z I E N
Door Cees Postema

In het tekstverwerkingsprogramma op mijn werk 
zit een spellingscontrole. Mijn vorige chef heette 
Knottnerus en de spellingscontrole veranderde dat 
steevast in ‘snotneus’. Tot voor kort was dat mijn 
belangrijkste ervaring op het digitale vlak. Maar 
onlangs ben ik toegetreden in het digitale tijdperk 
door de aanschaf van een Ipad, ook wel tablet 
genoemd. Er is daarbij een wereld voor me open 
gegaan. Dacht ik tot voor enkele weken nog dat de 
appstore een winkel in de Frederik Hendriklaan 
was, nu weet ik beter. Ik kan nu op niveau commu-
niceren met alles en iedereen en waar op de wereld 
ook, ik heb ik toegang tot het internet. 
Naast informatief is zo’n stukje Apple techniek ook 
erg gemakkelijk. Bankzaken direct via de app en 
niet meer moeilijk via een token toegang tot je reke-
ning, prachtig! Naar buiten voor een ferme maar 
droge wandeling?, even de app van buienradar! 

Wanneer heeft de soos een app?
Er zitten ook tal van spelletjes op zoals patience, 
schaken en nog wat niet al. Mijn kleinkinderen 
vonden de papegaai die direct na spreekt wat ze 
zeiden leuk, maar het fotogebeuren waarmee je gek-
kenbekkenfoto’s maakt sloeg alles.
Wordfeud is een moderne digitale variant van 
scrabble. Enkele soosvrienden spelen het ook. Dave 
is er een kei in en neemt graag de handschoen 
op. Je kunt het ook tegen anonieme tegenstander 
opnemen en zo won ik van ‘Prutteltje’ maar verloor 
van ‘Pioenroos’. Geen idee wie dat waren, maar 
ze legden wel leuke woorden op het scherm. Het 
woordenboek is wat onvoorspelbaar. Ik heb het nog 
niet kunnen proberen, maar ik ben benieuwd of 
hij ‘Johannesbroodboompittenmeel’ accepteert! Of 
dat woord bestaat? Ja hoor, een doktersmiddeltje 
bij zuigelingen met wat voedingsproblemen. Zoek 
maar in Google. Wanneer heeft de soos een app?
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Voor Jeroom, Ery, Stef, Paul, Hans, Jan, Andries, 
Ernst en sinds enige tijd ook Adriaan, Rinus, 
Rob (Jansen) en Jos alle reden om in deze eeuw 
vol enthousiasme de eeuwoude traditie voort 
te zetten. Wekelijks wordt onder de bezielende 
leiding van ons opperhoofd uit Zuid Afrika 
Marius de strijdbijl opgegraven en proberen 
we het elkaar in een onderlinge competitie op 
het groene laken het leven een beetje zuur te 

maken. Met de dan opgedane ervaring gaan we 
 binnenkort met blauwe polo ‘s met sociëteits
embleem  andere sociëteiten in het land 
bestrijden, maar dat terzijde. 

Eerbetoon
We doen dit allemaal voor die prachtige beker 
die aan het eind van het jaar onder de kerst
boom wordt uitgereikt. Zo gebeurde dat ook 

Biljarters krijgen blauwe 
polo met Sociëteitsembleem 
Door Andries Andrea

Vingerhoed, Ceulemans, Vulting, namen van biljartgrootheden die in het Librespel niet terug-
deinsden voor een serie van 500 caramboles en daarmee het spel in één  beurt uitmaakten. Kruuk, 
Coenen, Ros, Vos, namen van soosleden die in de vorige eeuw het biljart in de sociëteit groot maak-
ten. Groenewegen die ons leerde dat je moest ‘doorhalen met die keu’. Van Gisbergen die het kur-
ken tot ‘kunst’ verhief. Leendert Spreij die het ‘spreijtje’  bedacht. De biljartclub met de fraaie naam 
Touché kende vele jaren van grote bloei. Meerdere keren per week kon je of  ‘s middags of ‘s avonds 
leden aan het biljart vinden. Een speciale middag was er voor de driebanden. En ga zo maar door.

De bijna complete biljartploeg voor de jaarlijkse competitie bijeen bij de kerstboom met op tafel al de te winnen 
bekers en medailles. 
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op de 12e december a.d. 2011. We waren door 
Marius opgetrommeld om de prijzen in ont
vangst te nemen. En denk nou niet dat zoiets 
in een uurtje zijn beslag krijgt, nee zeker niet. 
Een dagdeelvullend programma, waarbij we 
om precies 15.00 uur (geen minuut later) naar 
de biljarts werden gedreven. In spelletjes van 
20 minuten (tot 18.00 uur) toonde Jeroom zich 
het meest bekwaam en constant en ging er met 
de dagprijs vandoor. Toch een mooi eerbetoon 
aan zijn in de aanhef genoemde landgenoten. 
Van Ceulemans tot Declerck: niet alleen bij 
het dictee der Nederlandse Taal maar ook op 
het groene laken is Vlaanderen vaak heer en 
meester. Jeroom, proficiat.

Rinus de Haas bleek de beste sociëteitsbiljarter Libre 
van het jaar. Hem kwam de mooiste trofee toe.

Biljarten is leuk, maar de organisatie erom heen 
vraagt veel precisie en statistiek. Laat dat maar aan 
cijfertalent Marius over. Even niet storen.

Natuurtalent
Tijdens de door Boenk geserveerde drie
gangenmaaltijd ging Marius over tot het 
uitreiken van de grote prijzen 2011 in Libre 
en Bandstoten. Helaas moest de ongeslagen 
kampioen Bandstoten Jan Kersten verstek 

laten gaan vanwege een andere presentatie in 
de privésfeer. Jan, gefeliciteerd. De beker zal je 
inmiddels wel bereikt hebben. In een gloedvol 
betoog overhandigde Marius de aan de eerste 
prijs in het Libre verbonden trofee aan Rinus 
de Haas, die zijn allereerste optreden in ons 
clubje hiermee beloond zag. ( ja, dat kan bij 
Touché). Rinus, een natuurtalent? Ongetwijfeld 
en zijn moyenne zal de komende jaren nog 
vaak naar boven worden bijgesteld.
Daarna volgden nog diverse bekers en trofeeën, 
zodat vrijwel iedereen met een prijs en een 
tevreden gevoel huiswaarts ging. 2011 was een 
stormachtig jaar.

Rest mij vooral Marius te bedanken voor alles 
wat hij dit jaar weer voor ons deed. Zonder 
hem zou Touché nog steeds een zielig clubje 
zijn geweest met waarschijnlijk 2 biljarts. 2012 
wordt een mooi jaar met 2 nieuwe biljarts 
(totaal 4 of misschien 5?) en  op moment 
van schrijven  12 leden en 2 aspirantleden 
(Wijnand en RobvH).
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Gelukkig had makelaar Arthur Planken een 
halfuurtje vrij. Tussen huizen bezichtigen, 
taxaties en offertes maken schiet de dag in 
‘Ontroerend Goed’ als in een flits voorbij. Ik 
zag het toch wat rooskleuriger in dan aan
vankelijk gedacht. Er schijnt toch een vuiltje 
tussen de raderen van de handel in onroerend 
goed te zijn gekomen. Lees je twee dagen de 
krant niet, of zij praten je een crisis aan waarbij 
duidelijk moet worden dat slechts naargeestige 
verhalen  de huizenhandelnegotie verstieren. 
Enfin, het zal wel……..! 

Dat neemt niet weg, dat Arthur Planken, welis
waar nog wat nat achter de oren en net geluk
kig uit de luiers, vrolijk binnenstapt. Maar wat 
wil hij ook met zijn 35 jaar. Fraai gekapt, model 
badmuts en met de riek is voorzichtig zijn 
scheiding aangebracht. Een kaarsrechte schei
ding, iedere dag toch weer een uitdaging maar 
dagelijks wel een feestje. Voorzichtig stapte hij 
vijf jaar terug aan de hand van Wout van Kuijen 
en vader Planken onze sociëteit binnen. Maar 

zo vader, zo zoon. En dus hebben de Plankens 
de al zo geplaagde en geteisterde middenstand 
wat het kappersvak betreft brodeloos achterge
laten. 

Fris, fruitig, vorstelijk
Maar Planken junior heeft geen seconde spijt, 
dat hij fris en fruitig de sociëteit binnenstapte. 
Sterker, hij heeft mede als een soort klank
bord voor zijn jeugdige vrienden zijn draai 
uiterst vorstelijk gevonden in een zorgvuldig 
breed geselecteerd bestuur. Nou, dan zou je 
toch denken, dat zo’n pastoraal werker binnen 
het bestuur wel trek heeft in een babbeltje in 
De Biechtstoel. Dat hadie ook wel. Maar de 
ontboezemingen stokken  na de eerste vraag. 
Overigens, zonder enig goedbedoeld kwaad te 
willen ( je weet maar nooit), een keurige vraag: 
Of Arthur ook hobby’s heeft! Kort en goed was 
het antwoord: Nee, hobby’s heb ik niet. Dan 
zou het einde van de ‘biecht’ kunnen zijn. Maar 
handig doorvragen levert toch een fraai beeld 
van een prima leven op. 

In de biechtstoel met Arthur Planken
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Risico nemen is hem niet vreemd
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zichtig. Als een dolle schiet hij de hellingen af 
en dat zeker driemaal jaars. Dus enig risico is 
hem niet vreemd. Trouwens, de gipsvluchten 
zijn er niet voor niets. 

En hoewel hij straks de erfenis moet delen 
met zijn broer, heeft hij toch ook het en ander 
van vader Jan overgenomen. En dat is een 
hele hartstochtelijke belangstelling voor de 
Tweede Wereldoorlog. Daar gaat een hoop tijd 
inzitten. Tijd, die mede moet worden gedeeld 
door vrienden en vriendinnen, waarmee in 
voortschrijdend tempo de Haaglandse Horeca 
in de meest brede zin wordt gefrequenteerd. 

Trouwen in mei?
Zou zomaar kunnen!

Na tijdelijk even op een houtje gebeten te heb
ben, is hij afgelopen december na  2 ½  jaar 
proefdraaien gaan samenwonen met zijn Kitty. 
Weliswaar niet in Voorburg, maar iedereen 
maakt fouten. Nee gekozen werd voor het aan
palende Rijswijk. Toch ook hier wel wat nette 
mensen.  Nou, als dat geen liefhebberij meer 
is. Tussen neus en lippen en na het beminnen 
wordt heel veel tijd ingeruimd voor de make
laardij, toch ook zijn grote passie. En om nog 
even terug te komen op de liefdesavonturen, is 
het wellicht goed te melden, dat Arthur en zijn 
Kitty een mooie dag zouden kunnen uitzoeken 
in 2012 om de relatie wat meer diepgang te 
geven. Trouwen (?) zou bijvoorbeeld mooi uit
komen a.s. mei. Ik heb nog mij wel een weekje 
vrij om de feestelijkheden luister bij te zetten. 

Tweede Wereldoorlog
Na een klein jaartje New York, om sfeer te 
proeven en eraan te hebben mogen ruiken, 
koos hij in Nederland voor Hoogenraad NVM 
Makelaars in Rijswijk en stapte in 2000 die 
toko in. Opvallend is wel dat Arthur zelf de 
beste klant is bij Hoogenraad. Immers, zeven 
verhuizingen verder hebben de makelaardij 
en het notariaat toch aardig kunnen aftikken. 
Maar geen hobby’s? Nee, Arthur selecteert 
voorzichtig. Nou is het woord ‘voorzichtig’ wel
iswaar wat makkelijk uit de computer gerold. 
Immers, een van de belangrijkste zaken, die 
naar voren springt zijn zijn avonturen op de 
wintersport. Nee, dan gaat het niet echt voor

Arthur is klankbord 
voor jeugdige leden

Eten en drinken is voor Arthur ook echt ‘eten 
en drinken’. Maar de factor tijd is toch ook iets 
waar alle jongere leden mee te maken hebben 
en wat hen de meeste ‘tijd’ ontbeert. Arthur 
is in het Bestuur gekomen om ook met name 
voor de wat jeugdige leden als klankbord te 
kunnen fungeren en er dus breed draagvlak is 
voor onze gemêleerde samenstelling. En dat 
gaat steeds beter. 

Perfecte voorbeeld
Natuurlijk zijn er de ‘middelbaren’ en de nog 
‘ouderen’ die duidelijk in de meerderheid zijn. 
Maar Arthur en zijn vrienden promoten de 
Soos op geheel eigen wijze. Inmiddels zijn ook 
al weer via dit kanaal een aardig aantal intro
ducees door de ballotage geslopen. En ook 
dat zijn mannen, die staan voor waarden en 
normen. Die staan voor ‘jong en oud’. En die 
staan voor tradities en vernieuwingen. Saillant 
feit is natuurlijk, dat mede hierdoor op iedere 
eerste woensdag van de maand de nieuwe 
generatie glorieert. Tijd is schaars. Tijd  vliegt. 
Ook voor Arthur en zijn collega’s. Toch ziet hij
zelf kans twee keer in de maand te komen en 
met hem zijn er steeds meer. Het moet groeien 
en daarnaast moet men alert zijn op de eigen 
omgeving om nog meer nieuw elan te brengen. 
Arthur Planken is het perfecte voorbeeld.
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Mingelen was gevraagd een boek te schrij
ven over ‘zijn’ journalistieke stad met vooral 
de onbekende en nog niet vaak beschreven 
verhalen die Den Haag mede typeren. Daar 
hoorde natuurlijk ook onze sociëteit bij. 
Afgelopen december presenteerde hij zijn 
boek en de titel van Hoofdstuk 6 lijdt met tien 
bladzijden geen twijfel: ‘De Vereeniging kent 
haar plaats in het maatschappelijk bestel’. 
Vóór publicatie legde Ferry Mingelen de tekst 
ter autorisatie voor aan oudvoorzitter Cees 
Postema, die samen met andere bestuursleden 
bij het gesprek waren. 

Om een idee te hebben van hoe ‘De 
Vereeniging’ beschreven wordt (voor zover u 
het aanbevelingswaardige boek nog niet in 
bezit heeft) hierbij enkele citaten. Mingelen 
begint zijn beschrijving met: ‘Sociëteit De 
Vereeniging is het verre neefje van De Witte’.

 Cees Postema wordt aangehaald met o.a.: 
‘Wij worden ook wel eens ‘the poor man’s 
society genoemd, De Witte is meer elitair, 
bij ons is het gemoedelijker, iedereen zit 
met elkaar aan tafel, maar we zijn ook een 
stuk kleiner’. 

 FM: Haagse kak of niet, de Vereeniging 
vestigt zich wel op een koninklijk adres.

 FM: Een gezellige burgersoos voor de 
gegoede burgerij waar af en toe ook familie 
terecht kan, die was er nog niet.

 FM: Door de jaren heen geeft de ballotage 

problemen. Vrienden van leden worden niet 
toegelaten, leden lopen boos weg.

 FM: In 1971 en 2001 probeert De 
Vereeniging het predikaat ‘Koninklijk 
Goedgekeurd’ te verwerven; tweemaal krijgt 
zij nul op het rekest. Zonder opgaaf van 
redenen. ‘Het zij zo’, stelt het bestuur wat 
verongelijkt vast.

 FM: In 1927 is er een hele discussie over de 
prijs van een borrel. Of die niet van 40 naar 
30 cent kan worden verlaagd. Volgens de 
pachter kan dat alleen als hij de glazen niet 
meer tot de rand volschenkt.

 FM: Het is aardig om het verschil in 
geschiedschrijving te zien tussen de 
verschillende sociëteiten. Wat vindt men 
belangrijk, wat niet? Aan de vruchten her
kent men de boom.

 FM: In 1984 moet de ledenvergadering nog 

‘De Vereeniging’ voluit in 
boek over Haagse verhalen
Door Alfred van Bunge

Eind 2010 was Ferry Mingelen op bezoek bij het bestuur van onze 
sociëteit. De Haagse anchorman van de NOS wilde meer weten over 
de geschiedenis van het gebouw  aan de Kazernestraat 38. 
Maar misschien nog meer over de mensen die dit bijzondere adres 
frequent bezoeken.  Hij raadpleegde archiefstukken en kwam soms 
uit op fragmenten die mogelijk ook u onbekend zijn.

Ferry Mingelen singneerde op verzoek zijn boek bij het 
uitkomen.
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stemmen over de vraag of dames ook bij 
het kerstdiner aanwezig mochten zijn. Over 
deze ‘nieuwlichterij’ is tijdens het kaarten 
en biljarten heel wat afgepraat’.

 FM: ‘De Vereeniging heeft zich, anders dan 
De Witte, niet door de tijdgeest onder druk 
laten zetten: de heren houden stand; dames 
zijn en blijven buitengesloten als lid.’

 Cees Postema: ‘Daar houden we aan vast. 
De sfeer is anders als er vrouwen bij zijn, 
de moppen zijn anders. Discriminatie? Nee 
hoor, je hebt dameskappers en herensoci
eteiten, dat is allemaal toegestaan, en dat 
willen we graag zou houden’.

 FM: ‘Voor gepensioneerden kan je de socië

teit wel vergelijken met het nemen van een 
hond. Die dwingt ze ook regelmatig een jas 
aan te trekken en het huis uit te gaan’.

 Cees Postema: ‘We trekken trouwens meer 
jongeren aan; die hebben ook behoefte aan 
een eigen sfeer’.

 FM: Na de magere jaren in de vorige eeuw 
ontdekken ook jongeren die clubs weer. 
Naarmate rangen en standen verdwijnen, 
groeit kennelijk de behoefte aan exclusivi
teit.

Titel van het boek: Graven rond het Binnenhof.
Uitgeverij: Conserve
ISBN: 978 90 5429 322 4  

‘Slechts’ 71 van de 1000 levensjaren
Het gebeurde op de zesde dag van de eerste week en de zevende dag van het 
nieuwe jaar toen de familie Buskens voor een bijzonder feest aanschoof. 
Een wel heel goed uitgekiende datum, want alle levensjaren van de vier 
broers en drie zussen + ongescheiden aanhang tezamen, kwamen die dag 
op precies 1000 jaar uit. Dat hoor je niet vaak. Cees had er met zijn toen nog 
71 jaar een bescheiden aandeel in. Het gezelschap kwam voor het familie
diner samen bij Savelberg in Voorburg. Op tafel stonden vlaggetjes met 
daarop een zwartwit foto van vader en moeder Buskens als stamhouders. 
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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
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Uiteraard heeft ‘Sint Piter’ een historische 
achtergrond; de ruzie is verzonnen om 
de twee feesten van elkaar te scheiden. In 
Friesland werd altijd het begin van het voor
jaar gevierd, begin maart. De datum is door 
een wijziging van de kalender in 1700 veran
derd naar 21 februari. 
Een Grouster kleuterjuffrouw, haar naam is 
Janssen, heeft in 1900 dit feest nieuw leven 
ingeblazen door een Sint Piter daadwerke
lijk in het dorp te laten aankomen. Ik kreeg, 
toen ik klein was, op 21 februari van Sint 
Piter een cadeautje via mijn Beppe, die in 
Grou woonde. De kleuterjuffrouw had als 
voorbeeld de viering (eind 19e eeuw) waar
bij voor het eerst een verkleed persoon bij 
de Sinterklaasviering werd geïntroduceerd. 
Steeds komt Sint Piter per boot over het 
Pikmeer aan, en het feest start in het dorp 
Grou! Hij is maar een beetje anders gekleed 
dan Sinterklaas; Zijn mantel is niet rood maar 
wit. Een belangrijk verschil is dat Sint Piter 
ook uitgeleide wordt gedaan, namelijk op 22 
februari.

Waarom dit feest alleen in Grou wordt gehou
den heeft naast de verwantschap met het 
visserzijn vermoedelijk te maken met het feit 
dat de Friese dichter schrijver Habertsma, die 
hier eerste helft 19e eeuw geboren en gewoond 
heeft. Hij had Sint Piterliederen geschreven, 
die uiteraard in Grou veel werden en nog  
worden gezongen. Begin maart was en is in 
het noordelijke deel van de wereld nog steeds 
een belangrijke datum. Immers voor het jaar 
1000 was ‘nieuwjaar’ in maart. Een gezegde 

Binnenkort feest in Grouw: 
Sint Piter komt er aan!
Door Sjoerd van der Veen

Er is ruzie geweest tussen Sint Nicolaas, beschermheilige van de zeevaarders en Sint Piter, 
beschermheilige van de vissers. Daarom is Sint Nicolaas zoals wij die kennen, niet welkom in het 
voormalig vissersdorp Grou.

wijst er nog op: Hij of zij is zoveel lentes oud. 
Ik heb geen bewijs kunnen vinden, maar het 
zou kunnen dat het huidige carnaval oor
spronkelijk het nieuwjaar feest was, dat voor 
het jaar 1000 werd gevierd.

In Iran en omliggende landen wordt het 
nieuwjaar in maart nog steeds uitbundig 
gevierd. In het jaar 2002 was ik in Oezbekistan 
voor de bouw van een fabriek. Op 21 maart 
werd ook ik als staf van de fabrieksconstruc
tie, uitgenodigd voor het feest in het nabu
rige dorp. Het dorp was vol met mensen; de 
mensen hadden hun mooiste kleren aan; een 
afbeelding van een heilige werd getoond. Dit  
ondanks dat er in de Islamitische wereld geen 
afbeeldingen van mensen getoond mogen 
worden. Er werd gegeten en gedanst. Het was 
duidelijk hét feest van het jaar. Het feest heet 
Navruz, het Iraanse nieuwjaar.

Sint Piter in witte mantel als concurrent van Sint 
Nicolaas.
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is op zoek naar versterking
is een business to business telemarketing bureau
is een kwaliteitsbureau, levert vakwerk
is géén call center
voert hoogwaardige opdrachten uit
werkt alleen met goed opgeleide mensen

verkoopt niets aan de telefoon, 
maar biedt verkoopondersteuning

 ZOEKT MET SPOED EEN VERKOOPONDERSTEUNER 
DIE ENTHOUSIAST WORDT VAN DE ONDERSTAANDE 

OMSCHRIJVING EN GRAAG DEEL UIT WIL MAKEN VAN DIT TEAM.

het team
 heeft een team van verkoopondersteuners. Zij zijn 

commercieel getraind, hebben veel werk- en levenservaring en 
zijn tot over hun oren gemotiveerd om de verkoopresultaten 
van de opdrachtgever te verhogen. De verkoopondersteuners 
van  zijn gedreven, hebben een uitstekende beheer-
sing van de Nederlandse taal en zijn zeer charismatisch.

de functie
In deze functie zorg je actief voor telefonische benadering van 
bedrijven. Vaak gaat het om marktgerichte campagnes met als 
doel een afspraak in te plannen voor de accountmanager.

ervaring
 is op zoek naar iemand met ruime werk- en levens-

ervaring. Daarnaast spreek je de Nederlandse taal vloeiend. 
Computerervaring is een must. Ook VUT-ers en 65-plussers zijn 
van harte uitgenodigd om te solliciteren! Een prima baan om te 
combineren met ander werk- of bezigheden.

uren
Het betreft een functie voor ongeveer 9 tot 15 uur per week. 
Deze uren zijn in overleg flexibel in te delen. Bij deze functie 
hoort een marktconform salaris.

locatie
 is gevestigd op de grens van het Statenkwartier en 

Duinoord en goed bereikbaar met openbaar vervoer, per fiets 
of met de auto (tot 18.00 uur gratis parkeren.) 
Groot Hertoginnelaan 166

solliciteren? bel 070-8200300 of mail info@vertel.nu 

VERTEL!

biedt verkoopondersteuning!

is een business to business telemarketing bureau!
is een kwaliteitsbureau, levert vakwerk!
is géén call center!
voert hoogwaardige opdrachten uit!
werkt alleen met goed opgeleide mensen!
verkoopt niets aan de telefoon, maar

Groot Hertoginnelaan 166
2517 EV Den Haag

 T 070 82 00 300
 F 070 82 00 301
 M 06 22 13 28 63
 E info@vertel.nu
 W www.vertel.nu

Meer informatie? 
Neem contact op met Carla Boom-Meeuwisse

Bellweg 16, 2627 AW Delft
Tel. 015 - 251 40 00
Fax 015 - 251 40 01
info@awiversenter.nl
www.awiverscenter.nl

Kwaliteit en onderscheid

Bemiddeling bij

Aan- en verkoop van beleggingen

Onroerend goed portefeuilles

Taxaties van beleggingen en 
commercieel o.g.

Dr. Kuyperstraat 14

2514 BB Den Haag

Telefoon 070 364 49 59

Telefax 070 356 26 78

Privé 070 386 58 48

WOLGA 2    •    2491 BJ  DEN HAAG    •    NEDERLAND

UTS VAN DER GEEST
RIJSWIJK

UTS VAN DER GEEST
DEN HAAG

Wolga 2 • 2491 BJ  Den Haag • T (070) 399 42 41 • F (070) 398 97 46 • E info@utsvandergeest.nl 

UTS is gespecialiseerd in het verhuizen van ouderen, waarbij de nadruk ligt op het begeleiden 

van het totale verhuisproces en het organiseren van alle zaken rondom de verhuizing:

• Particuliere verhuizingen •  Schoonmaakservice
• UTS Verhuisdirigente •  Opslag
• Speciale service voor ouderen •  UTS Handyman

bezoek ons op: www.utsvandergeest.nl of bel: 070 399 42 41



Het Forum  februari 2012 21

Sociëteit De Vereeniging wordt links en rechts omgeven door bijzondere panden die Den Haag de 
statuur geven die het heeft en vermaard maakt. In deze aflevering drie gebouwen aan het Lange 
Voorhout: De Kloosterkerk, het paleis Voorhout en het gebouw op nummer 19. Hoe vaak bent u daar 
wel niet langs gelopen zonder even op te kijken? 

Links & rechts van de Sociëteit  Door Bert Lemckert

De KLOOSTERKERK is een laat-gotische 
kerk uit 1400 die uit twee delen bestaat; 
een noordelijk schip met een vijfhoekige 
koorsluiting en een rechthoekige sluiting, 
ook wel de Apostelkapel genoemd. De kerk 
diende voor de reformatie als kloosterkerk 
voor Dominicaner paters, die eind zestiende 
eeuw vertrokken. In 1588 werd de kerk een 
paardenstal, maar dat was geen succes. In 
1589 werden de kerk en het koor ingericht als 
kanongieterij voor de Staten van Friesland. 
Pas in 1617 werd een deel van het gebouw 
weer als kerk in gebruik genomen. 

Het LANGE VOORHOuT 19 is bekend als 
‘Van Limburg Stirum Huis’ en dat is als 
zodanig in de buitenmuur vermeld. Het 
exterieur wordt omschreven als ‘Pand met 
Lodewijk XVI gevel met versierde midden-
travee’. In zijn huidige gedaante dateert het 
gebouw uit de 18e eeuw. Het voorname huis 
heeft vijf stijlkamers; de tuinkamer, de kleine 
en de grote zaal, de middenkamer aan de 
voorzijde en de balkonkamer op de eerste 
verdieping. Nu is het ‘Van Limburg Stirum 

Huis’ in gebruik bij de Nederlandse Taalunie. Dat moet een mooi kantoor zijn om met gevoel voor 
historie in te werken. De Taalunie als instituut zie je niet snel in een modern kantoorgebouw.

Het PALEIS LANGE VOORHOuT werd in de 
periode 1760-1764 gebouwd in opdracht van 
de afgevaardigde van Friesland bij de Staten 
Generaal, Anthony Patras. Vanaf 1845 is het 
paleis eigendom geweest van leden van het 
Huis van Oranje. Vele jaren werd vanaf het 
balkon een koninklijke groet gebracht aan 
de mensen die zich daar met vlaggetjes 
verzamelden, na het lezen van troonrede 
op het Binnenhof. Na het aftreden van de 
toenmalige koningin Juliana werd deze tradi-
tie verbroken. Het paleis is nu in gebruik als 
museum.
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Degenen die op de vroege woensdagmiddag 
langs de glazen gevel van het hoekpand lopen 
zien daar in wisselende samenstelling dames 
aan bureaus hard werken. Hier wilden wij 
meer van weten en dus gingen we bij hen op 
de koffie. Dat de evenementenbranche dyna
misch is blijkt al meteen bij onze ontvangst. 
Tussen de bedrijven door worden we spon
taan voorzien van heerlijke koffie waarna het 
fotomoment kan plaatsvinden. Direct daarna 
gaat een aantal dames alweer op pad en keert 
de rest terug achter telefoon en computer. 

Bruisende plek
Eigenaressen Anouk Kamps en Marianne 
Dijkmans zitten al 5 jaar met hun succesvolle 
bedrijf SPITZSPITZ  congres & event op deze, 
mede voor ons Soosleden, bruisende plek. Als 
de grond hier eens kon praten. Zo’n 10 jaar 
geleden begon Marianne het bedrijf vanuit 
haar woning aan de Nicolaïstraat. Ze organi
seren talloze evenementen voor onder andere 
de gemeente Den Haag, diverse ministeries, 
maar ook feestelijke aangelegenheden zoals 
het Rode Kruis gala. De crisis lijkt weinig 
invloed te hebben op het succes van het 
bedrijf. Goede acquisitie en specialisatie heb
ben bijgedragen aan de groei van de afgelopen 
jaren, aldus Marianne. Concurrentie kwam 

Het Forum op bezoek bij 
buurvrouwen die je om een 
boodschap kunt sturen
Door Maxime Hendrickx

veelal uit de hoek van communicatie/advies
bureaus, maar voor hen was de organisatie 
van congressen en evenementen vaak geen 
corebusiness en dus verdwenen ze vaak weer 
van het toneel. 

Heftige trajecten
‘Wij leveren echt een totaalpakket, waarbij 
we van de ideeënfase tot het eindproduct 
betrokken zijn’, zegt Marianne. ‘Daarnaast 
hebben we inmiddels vele trouwe opdracht
gevers uit zowel nonprofitsector, de overheid 
als het bedrijfsleven. Een goede mix dus’. Bij 
Marianne zit het organisatiebloed echt in 
haar DNA. Na haar theateropleiding ging ze 
in de toneelwereld aan de slag als regisseur, 
waarna ze hoofd opleidingen werd bij onze 
Nationale Spoorwegen. Hier was ze onder 
andere verantwoordelijk voor de leertrajecten 
van de vele NS medewerkers. De stap naar 
een organisatiebureau was dan ook niet groot. 
Ze was gewend aan het werken in lange en 
heftige trajecten die gericht waren op een vast 
omlijnd eindproduct. 
‘Een goede organisatie in het voortraject 
betekent voor ons op de dag zelf de minste 
inspanning’, heeft haar ervaring geleerd. Toen 
het vanuit huis werken niet meer paste ging 
ze op zoek naar een locatie die paste bij het 

Voor deze editie van ons Forum zijn we wederom op zoek gegaan naar wat ver weg lijkt maar toch 
zo dichtbij is. Deze jongste ‘Tour de Rue Kazerne’ begint met een korte duik in de geschiedenis 
van onze Societeit.  Karel Korswagen heeft ons hierbij met zijn fraaie reeks over sociëteiten in Den 
Haag enorm geholpen. Hierin werd onder andere aandacht besteed aan onze voormalige Grote  
Feestzaal, waar – naar verluidt - in de 19e en 20e eeuw vele mooie festiviteiten plaatsvonden. Totdat 
het voor de feestzaal ‘einde oefening’ was en plaats maakte voor het appartementengebouw wat er 
nu staat. Hoe aardig is het dan dat de begane grond van dit gebouw momenteel het Congres en 
Evenementenbureau SPITZ huisvest. 
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succes van het bedrijf. Ze fietste langs het 
huidige kantoor met dichte lamellen en was, 
mede door  de bruisende omgeving waarin 
het ligt, nieuwsgierig naar het interieur. 
Die vele ramen zijn ideaal om een open en 
transparante werkomgeving te creëren dacht 
ze. Zo gezegd, zo gedaan en een open en licht 
kantoor met frisse uitstraling was tot gevolg. 
Veel contact met Soosleden hebben ze niet, 
maar alleraardigst is het voor de medewerkers 
om onze  ‘vroege vogels’ op woensdagmiddag 
richting Soos te zien gaan. 

Toegankelijk
In de zomer, voor SPITZ een iets rustigere 
periode, lunchen ze graag op het plaatsje tus
sen onze tuin en het kantoor. Dan ervaren ze 
het plezier wat wij hieraan beleven. Lachend 
oppert Marianne het idee om onze tuin 
toegankelijk te maken vanuit hun kantoor 
zodat ze in het zonnetje kunnen werken of 
lunchen. Beroepsmatig bezoekt ze af en toe 

met relaties de Soos als potentiële locatie voor 
een evenement. De recente renovatie heeft 
hieraan volgens Marianne in positieve zin 
bijgedragen. In de buurt heeft ze het initia
tief genomen om eens in de zoveel tijd een 
borreltje  te doen bij een van de bedrijven die 
deze omgeving rijk is. 
‘Er is hier meer diversiteit en bedrijvigheid 
dan op het eerste gezicht te zien is, zegt onze 
ondernemende buurvrouw.  Het kantoor van 
de dames is ruim genoeg om de ambities van 
de komende jaren te faciliteren. ‘We kunnen 
dan ook nog jaren vooruit met het verder uit
bouwen van onze goede en bekende naam in 
de evenementenbranche, vanuit deze heerlijke 
plek’.  Dus mocht u Marianne eens in de arm 
willen nemen heren soosleden, even de hoek 
om en aanbellen. 
Een ding is zeker, zij en haar teamgenoten 
kun je om een mooie boodschap sturen. Wij 
wensen haar en haar team in elk geval veel 
succes.     

Het Spitzteam voor het pand ‘op de hoek’. V.l.n.r. Charlotte van Solinge, Karin Boers, Anouk Kamps, 
Liselotte van Valkenburg, Marianne Dijkmans, Lisa Kummel.
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Verbouwingen
Renovatie
Onderhoud
Uitbouwen

T (070) 3603266    F (070) 3603366    M 06 53483588    E ldebruin@hetnet.nl

 Leo de Bruin
 Aannemer van onderhoudswerken

Andries Andrea Assurantiën

pensioen- en 
lijfrenteoplossingen

A. Andrea 
06-26014355

 

VERZEKERINGEN    PENSIOENEN   HYPOTHEKEN

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

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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Den Haag - (070) 312 49 00
denhaag@borgdor� .nl

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

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Den Haag - (070) 312 49 00
denhaag@borgdor� .nl
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Ook 2012 gaat voor Anonymus weer een jaar 
worden waarin wij U op prettige wijze pro
beren bezig te houden. Zoals wij allen weten 
kan alles wat Anonymus organiseert alleen 
succesvol worden als U er aan mee doet. Het 
afgelopen jaar hebt U ons hier en daar een 
beetje in de steek gelaten. Wij hopen dat dit 
eenmalig was en gaan er weer met volle moed 
tegenaan. 

Ik weet overigens dat Anonymus anoniem 
behoort te zijn en dat U dus niet behoort te 
weten wie er in het Gezelschap Anonymus zit. 
Maar ik wil toch een uitzondering maken. Na 
vele jaren gaat Jan Kersten ons verlaten. Hij 
heeft het al druk genoeg met de administratie 
van de sociëteit, het golfen, het biljarten en nu 
ook de groep ‘Koken voor leden door leden’. 
Uiteraard danken wij hem voor alles wat hij 
binnen Anonymus gedaan heeft.  Zijn bespe
ling van het Rad van Avontuur en zijn onna
volgbare kijk op kleine kindercadeautjes bij 
Sinterklaas zullen wij niet gauw vergeten. Zijn 
opvolger wordt Aad Meuldijk, die wij hierbij 
van harte verwelkomen binnen Anonymus.

Ook dit jaar presenteren wij U aan het begin 
van het jaar ons programma. Zet het in uw 
agenda en probeer geen andere afspraken te 
plannen op die data. Door de grote opkomst 
wordt het extra gezellig.

Wij wensen U een voorspoedig 2012 met 
mooie soosavonden.

Anonymus pakt weer uit
Door Rob van Hulst

14 maart Koningskegelen  
21 maart Vader, dochter c.q. schoon-

dochteravond
12 mei Diesdiner 

(bestuursaangelegenheid)
26 mei Kaart- annex spellenavond
21 juli BBQ
13 oktober Najaarsfeest
14 november Kleiduivenschieten (als de baan 

nog bestaat) met wildmaaltijd
25 november Sinterklaasfeest
12 december Verjaardag van het Gezelschap 

Anonymus
15 december Kerstdiner

Soosgolf 2012 begint in maart
In de extra editie van het Forum december 2011 werden enkele wetenswaardigheden over 
onze Societeit Golfclub bekend gemaakt door Maxime Hendrickx en Alfred van Bunge. Na 
de winterstop gaan we traditiegetrouw in maart het nieuwe golfjaar weer starten. Elke derde 
maandag van de maand wordt op steeds wisselende banen een dag georganiseerd voor de 
leden van onze soosclub. Ondanks dat onze club een 32tal enthousiaste leden kent weten 
we dat meerdere soosleden de golfsport beoefenen maar die derde maandag niet altijd vrij 
kunnen maken i.v.m. bijvoorbeeld werk of familie. Als je als sooslid maar geen lid van onze 
golfclub toch eens kennis wilt maken met deze sportieve happening dan kan dat. Je moet 
echter wel minimaal je GVB hebben en...er de hele dag voor uit kunnen trekken. De golfdag 
wordt altijd afgesloten met een gemeenschappelijk diner. Dit voor o.a. de prijsuitreiking 
etc. Aanmeldingen dienen tijdig te gebeuren voor die betreffende maand. En ....wil en kun je 
vaker spelen wordt dan lid van onze Golf club. U kunt contact opnemen met het bestuur van 
de Societeit Golfclub.                                               Feico Alkemade
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In eerdere edities van FORUM (2010 en 2011) 
heb ik in acht afleveringen de essentie beschre
ven van het fenomeen ‘Sociëteit’ (wat is nou 
eigenlijk een Sociëteit?) en in grote trekken 
de geschiedenis geschetst van de belangrijkste 
Haagse Sociëteiten. In aflevering 4 (april 2011, 
pag 10 e.v.) kwam de chique Sociëteit Plaats 
Royaal ter sprake, opgericht in 1768, en gesitu
eerd direct náást en tégen de Gevangenpoort 
aan, langs de korte kant van de Hofvijver. 
De huidige brede doorgangsweg tussen het 
Buitenhof en de Plaats+Kneuterdijk was er 
toen nog niet. Alle verkeer tussen die twee 
plekken ging (moest zich vaak persen) door de 
Gevangenpoort: de voetgangers, maar ook de 
paardenwagens van de neringdoende burgers 
en óók de fraaie rijtuigen van de rijke bewo

Een brede verkeersweg naast een smalle stadspoort   Door Karel Korswagen

1. Gezicht op de Gevangenpoort (links) vanaf het Buitenhof 
(ets, toegeschreven aan I. Besoet, 1755). Let op de bebouwing 
rechts van de Gevangenpoort, direct langs de Hofvijver.

2. Gezicht op de Gevangenpoort (rechts) vanaf de Plaats 
en Kneuterdijk (olieverf, G.A.Berkheyde, 1768). Let op het 
gebouw links van de Gevangenpoort: gebouw van Sociëteit 
Plaats Royaal (voormalig wijn- en bierhuis), direct langs 
de Hofvijver.

3. De Gevangenpoort met links Sociëteit Plaats Royaal, 
na de uitbreiding in 1849, met terras aan het water.

4. Foto van Plaats Royaal, ca. 1895. Let op de halfronde 
nieuwbouw. Torentje rechts: óók nieuwbouw.

ners en goed gesitueerde bezoekers van het 
regeringscentrum in het Binnenhof. 
Voor veel soosgenoten was het een verras
sing te lezen dat die brede doorgangsweg 
pas in de jaren twintig van de vorige eeuw is 
aangelegd. Nog geen eeuw geleden dus, bij 
gelegenheid van het 25jarig regeringsjubileum 
van Koningin Wilhelmina (1923). De weg, die 
werd ontworpen door de beroemde architect 
Berlage, heette aanvankelijk Vijverdam en 
tegenwoordig Hofweg.
Hoe was de toestand vóór 1923? Wel, toen 
grensde de Hofvijver direct aan een hele rij 
forse gebouwen (afb. 1). Eén ervan was de riante 
behuizing van de Sociëteit Plaats Royaal, tegen 
de Gevangenpoort aan, en met ruim uitzicht 
op de Plaats (afb. 2). In 1849 werd de Sociëteit 
uitgebreid met een grote serre, die later nog 
ruimer en halfrond werd herbouwd (afb. 3 en 
4). Maar in 1922/1923 moest die hele bebouwing 
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langs de Hofvijver ten behoeve van de aanleg 
van de nieuwe weg worden afgebroken, inclu
sief Plaats Royaal. Hoe het die Sociëteit daarna 
is vergaan, heb ik beschreven in ‘Het Forum’, 
afleveringen 5 en 6 van het jaar 2011.
Hierbij een collage van afbeeldingen, ter ver
duidelijking van de situatie in vroegere tijden.

5. Gezicht op de bebouwing aan de Hofvijver, vanaf de 
Lange Vijverberg. Rechts Plaats Royaal met terras. Let op 
de top van de trapgevel van de Gevangenpoort; rechts in 
de verte de Haagse Toren.

6. Afbraak van de bebouwing aan de Hofvijver. Rechts de 
terrassen van Plaats Royaal.

7. De Vijverdam in wording.

Zoekt en gij zult 
vinden....
Dat was even zoeken bij de bar. Marius 
Roeterdink was een contactlens kwijt, 
maar waar was die in hemelsnaam terecht 
gekomen? De beste manier om een con-
tactlens terug te vinden is door de knieën 
gaan en het hoofd zo dicht mogelijk bij de 
vloer brengen. Geen eenvoudige beweging. 
Gelukkig was Cees Buskens in de buurt die 
zijn gymnastisch vermogen soepel tentoon-
spreidde. Mooi natuurlijk maar het resultaat 
telt en ja hoor, Marius heeft zijn lens terug. 
Dit moment werd net op tijd gefotografeerd 
door Dick Meuldijk.

Een brede verkeersweg naast een smalle stadspoort   Door Karel Korswagen
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