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Korte terugblik
Het voorbije soosjaar 2012. De bridgeclub wordt nieuw 
leven ingeblazen. Cees Buskens wordt door de av benoemd 
tot lid van verdienste. Hans Biesheuvel spreekt op de 
diesviering en Feico en Cornelis krijgen hun speld voor 25 
jaar lidmaatschap. Nieuwe biljarts rollen de soos binnen 
en de biljarters worden prompt kampioen en winnen de 
Rien Haverkamp wisselbeker. Koken voor leden door leden 
gaat voor de 1e Michelin ster.  De kegelclub er zit schot in 
houdt helaas op te bestaan; er zit geen schot meer in. Onze 
soos wint de monumentenprijs van Den Haag. De nieuwe 
website gaat de lucht in. Een uitgebreide enquete laat onze 
houding tov vele aspecten in de soos zien. Wat gaan wij 
ermee doen? verbetering door verandering of status quo op 
sommige aspecten? 

Bijzondere  dank aan velen
Dank aan anonymus voor zoveel mooie activiteiten. Ik 
wil hier ons aller bijzondere dank uitspreken aan Rob van 
Hulst, Paul vos en Jan Kersten. Toen een paar jaar geleden 
anonymus op sterven na dood was hebben zij die uitda-
ging opgepakt en er samen met Johan van Kampen en Rob 
Pieterse nieuw leven in geblazen. Het schip anonymus 
begon weer te drijven en snelheid te maken. Rob van Hulst 
als leider, inspirator en onvermoeibaar duwer verdient al 
onze lof. Ook onze dank aan  de ballotagecommissie , de 
exploitatiecommissie en de kascommissie. Eind  november 
hadden wij een kenningsmakingsavond die uitstekend  is 
bezocht – een succes voor en van de wervingscommis-
sie. Helaas dit jaar geen  soosuitje maar binnenkort wel 
weer. Hulde aan alle commissarissen /coordinatoren van 
de diverse activiteiten voor hun inzet voor het kaarten, 
biljarten, golfen, kegelen, motorrijden, vaardag op de vliet, 
aan de witte en zwarte brigade van het comite koken voor 
leden door leden   – ik denk dat ik ze dan allemaal heb. 
Tussendoor organiseerden de vernuftelingen op regel-
matige basis wetenswaardige lezingen en discussies over 
diverse onderwerpen. Dank aan de redactie van Het Forum, 
dank aan diegenen die de website weer een nieuw levens-
licht hebben laten zien en dank aan onze bibliothecaris 
Karel Korswagen. Dank aan Marius Roeterdink als contact-
persoon van onze zieken. Dank aan Jan Kersten voor zijn 
administratieve bijstand op financieel gebied. Klassieke 
dank aan andré van Kruijssen – laten wij hopen dat de eer-
ste klassieke kiemen voorspoedig wortel schieten. Dank ook 
aan mijn medebestuursleden: het is een voorrecht om met 
jullie in oprechte eensgezindheid samen te werken.

   Het 
Forum
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Geen katheder zonder mooie bel.

Voorwoord
Door Theo Damen
voorzitter
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Kandidaten bestuur
Het vinden van kandidaten voor functies in 
de organen van de sociëteit verloopt dit jaar 
volgens het opgestelde protocol hiervoor. In 
september zijn de voorzitters van de diverse 
organen benaderd over oplossingen voor de 
statutair aftredende leden en eind december 
is een oproep per e-mail naar alle leden uitge-
gaan om zich kandidaat te stellen. 
Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers 
en de doelstelling van het Bestuur is dan 
ook om de vijver waaruit kandidaten zouden 
kunnen komen zo groot mogelijk te maken. 
Natuurlijk kan er altijd een beroep worden 
gedaan op de oudgedienden, maar het kan 
heel verfrissend zijn om nieuwe inzichten en 
geluiden te horen. 
Het Bestuur nodigt de leden uit om zich 
kandidaat te stellen voor de vrijkomende 
vacatures. Tijdens de algemene vergadering 
in maart wordt over de kandidaten gestemd. 
Let wel vrijwilligheid is niet vrijblijvendheid.

Overleg met Boenk
Het Bestuur is in overleg met Boenk over een 
aanvulling op het bestaande contract m.b.t. 
voornamelijk het onderhoud van de sociëteit. 
Gerard Hoogerwerf is gevraagd om als advi-
seur op te treden voor het Bestuur vanwege 
zijn grote kennis en achtergronden van het 
vigerende contract. 

Het Bestuur heeft ook met Boenk gesproken 
over de resultaten van de enquête die in 2012 
gehouden is. vooral de bediening, het schoon-
houden van het gebouw en het menu is voor 
verbetering vatbaar. Toegezegd is dat ná de 
maaltijd 2 personen achter de bar staan, één 
voor het afrekenen en één voor de bediening. 
Wat betreft het schoonhouden is afgesproken 
dat het aanwezige protocol hiervoor beter 

nagevolgd moet worden. In februari zal een 
tweede gesprek plaatsvinden met Boenk om 
na te gaan of er al verbetering is opgetreden. 

Ledenwerving
Het Bestuur heeft de Contactraad 
Nederlandse Sociëteiten gevraagd om bij de 
leden van de CNS na te vragen, hoe bij hun de 
ledenwerving verloopt en welke instrumenten 
zij hanteren.

Nieuw speerpunt
In 2012 heeft het Bestuur een zestal speerpun-
ten opgesteld. Hiervan zijn er 2 niet gehaald, 
t.w.: Een ledental boven de 120 en een verho-
ging van de advertentieopbrengsten waaruit  
de kosten van het Forum en de Website kun-
nen worden betaald. De speerpunten blijven 
staan voor 2013 en een nieuw speerpunt wordt 
toegevoegd t.w., minimaal 1 keer per maand 
kegelen voor leden op de woensdagavond ná 
de maaltijd.  

Budget Anonymus
De begroting van anonymus voor 2013 is uit-
voerig behandeld. Het programma ziet er voor 
2013 goed uit. In de algemene vergadering 
in maart a.s. zal het programma worden 
toegelicht en dient het toegewezen budget te 
worden goedgekeurd.

Verhuurtarieven
De verhuur van de sociëteit aan derden voor 
feesten en partijen is in 2012 achtergebleven 
bij de prognose. Debet hieraan zijn voorna-
melijk de bezuinigingen in feesten en partijen 
bij de overheden. De verhuurtarieven voor de 
sociëteit worden voor 2013 niet verhoogd.

Vanachter de Bestuurstafel
Door Aloys Arkesteijn
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En wat te denken van de gevarieerde stoere Hollandse kost 
die de soosleden ten deel viel. Van rookworst tot klapstuk 
en van smaakvolle gehaktballen tot boerenkool. Met 
beheerste gretigheid ging dat erin als koek. 

Feestelijke start van 2013

Het werd weer een feestelijke receptie in het nieuwe jaar. 
Genoeglijk werd door iedereen het glas geheven op alle 
voorspoed in 2013. Voor twee leden was er een extra 
hartelijk woord van welkom met een daarop volgend 
applaus: Sjaak Hooijmans en André Nap was het gelukt 
van de partij te zijn. Geweldig dat zij erbij waren.

Na de gelukwensen van 
voorzitter Theo Damen 
was het een en al gezellig-
heid. Iedereen praatte bij 
met iedereen.
Bij binnenkomst stond 
de champagne klaar en 
gingen bitterballen rond. 
Later werd dat tijdens de 
‘staande receptie’ voortge-
zet. Geheel des sociëteits!

Nieuwe leden
Max Behrend, 1 mei.
Rob Hanzon, 1 mei.
Marius de Jonge, 1 oktober.
Meijer Stad, 1 oktober.
Sipke van der Werf, 1 oktober.
Jaap Stollenwerk, 1 november.
Godfried Quaedvlieg, 1 december.

Overleden
Willem van Zanen, 20 maart.
Godert Maas Geesteranus, 18 april.
Gert Kok, 21 april.

Ledenthermometer
Per 1 januari  2013 staat de stand op 106 leden. Het overzicht van de mutaties over 2012 is als volgt: 

Opzeggingen (allen per 31 december)
Wim Spendel
Jan Bekkers
Robin van Barneveld
Charles Bertheux
Hans Dijkstra
Barend Haeseker
Marc Hoogvliet
Lex Rozenboom
Marc Stuyver
Leo Zeijerveld
Luud Wassenaar
Het grote aantal opzeggingen dit jaar wordt 
voornamelijk veroorzaakt door het opheffen 
van de kegelclub “Er zit schot in”. 
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Het gevoel bij elkaar te horen
Door Theo Damen

‘Ik neem u allereerst mee naar een waar gebeurd 
verhaal in Afghanistan enige jaren geleden. Een vrij 
grote groep militairen is op patrouille. Zij naderen 
een dorp. Plotseling een enorme knal, een mortier-
granaat wordt door de Taliban op de groep afge-
vuurd onmiddellijk gevolgd door nog meer granaten, 
mitrailleur- en geweervuur en pantsergranaten. 

Het vuur is zo hevig dat de groep zich gedwongen 
ziet terug te trekken en verder naar achteren in een 
betere dekking te gaan. Met veel moeite lijkt dat 
te lukken. Plotseling klinkt van collega’s van een 
andere eenheid dat zij hebben gezien dat een van de 
Nederlandse militairen is getroffen en stil ligt achter 
een kleine dekking. De rest van de groep komt vlak 
daarna aan in een soort huis wat een geringe dek-
king biedt. 
De kogels vliegen hun nog steeds om de oren. Missen 
wij iemand? Spanning. Onzekerheid. Ja, een is er 
niet bij. Wie is het? Wie heeft hem als laatste gezien 
en waar? Is hij zwaar gewond? Klopt het bericht van 
onze collega’s?  Spontaan staat een aantal leden van 
de groep op en zegt:  wij gaan hem ophalen. 
Onder zwaar vuur van de Taliban sprinten zij de 
heuvel weer op.  Na een fysiek zeer zware inspanning 
zien zij hun maatje liggen en slagen er in hem mee 
te nemen naar de dekking. 

Toen ik van dit incident hoorde, was ik diep getrof-
fen door de saamhorigheid en opofferingsbereidheid 
van deze Nederlandse mannen. Je laat een maatje 
nooit achter; je  neemt hem hoe dan ook mee terug. 
Vriendschap tot in je diepste genen, zeker als het echt 
moeilijk wordt. Dit voorbeeld is er één uit vele en 
gebeurde onder extreme omstandigheden.

Maar zien wij het ook vandaag nog terug in onze 
maatschappij? Zijn deze begrippen niet uitgestorven? 
Is onze maatschappij niet dusdanig geindividuali-
seerd dat deze begrippen achterhaald zijn? 
Opofferingsbereidheid – ik zie en hoor dat in de 
media – van ambulance-, politie- en brandweer-
personeel. Bij vechtpartijen, branden, gewonden. De 
hulpverleners gaan er onverschrokken op af. Maar 
waar is de saamhorigheid gebleven met en van de 
omstanders? Die mis ik. Dat gevoel van saamhorig-
heid moet weer terugkomen, als speerpunt in onze 
samenleving. 

Offeringsgezindheid komt voort uit het gevoel van 
saamhorigheid, van solidariteit. Het gevoel bij elkaar 
te horen en elkaar te moeten steunen. De begrippen 
gelden ook voor onze sociëteit. Saamhorigheid is een 
van onze pijlers, opofferingsgezindheid zien wij hier 
bijvoorbeeld door het vele vrijwilligerswerk in com-

In de loop van de avond kwam het tot meezingen en waren het de servetten waarmee instemmend naar elkaar gezwaaid werd.
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missies, door aandacht voor zieken en door individu-
ele leden ook buiten onze sociëteit. 

In de kerstperiode komt dat gevoel van solidariteit 
weer sterker naar voren. Dan halen wij banden aan, 
sturen wenskaarten naar familie, vrienden en beken-
den. Het is een feest van eenheid, van solidariteit van 
verbondenheid wij met z’n allen met één gedachte: 
vrede op aarde en voor de mensen een welbehagen. 

Mijn wens is dat iedereen die gedachte ook na kerst-
mis vasthoudt, het hele jaar door. 

Door de eeuwen heen hebben mensen hoop geput uit 
het oude verhaal van het kindje Jezus, er energie uit 
gehaald om samen met en voor hun geliefden het 
nieuwe jaar in te gaan. Bereid om voor hun geloof, 
hun familie, hun geliefden op te komen. Daarin 
zitten de elementen van geloof, hoop, liefde en ook 
saamhorigheid en opofferingsgezindheid.

Wij wensen dat elkaar ook toe in de geborgenheid 
van deze kerstdagen van welke geloofsrichting u ook 
bent. Het gevoel bij elkaar te horen en elkaar altijd te 
moeten steunen. 

Winters stilleven 
op het terras

Het komt nauwelijks voor dat Den Haag in 
het nieuws wordt genoemd als plaats waar 
landelijk gezien de meeste sneeuw terecht 
kwam. Dat gebeurde op 14 januari toen hier 
bijna 20 centimeter sneeuw viel. Zo ook op 
het terras van de sociëteit waar zich fraaie 
stillevens vormden. Ernst van Hille en Jos 
Runderkamp onderbraken er het biljarten 
in de rokerslounge voor. Met een big smile 
volgden zij uw fotograaf die zich tot aan de 
kuiten in het pak sneeuw waagde. 

Katheder op wielen
Met een vakkundige ingreep van Pascal 
Luttger is het  katheder van de sociëteit een-
voudiger te verplaatsen. Er hoeft voortaan 
geen grof en pneumatisch geweld meer aan 
te pas te komen. Pascal monteerde er een 
lorry onder en bouwde er een mooie kast 
om heen. ‘Nu is er ook ruimte om onderop 
een bloemetje te zetten”, zegt hij. Inderdaad, 
zo wordt het een nog feestelijker spreek-
gestoelte op wielen. Ook de mensen van 
Boenk zullen dit waarderen.

Marius las in het oud-Afrikaans het bijbelse 
kerstverhaal voor.

Tafel 8 kreeg van de zangeres de virtuele prijs voor ‘de 
volste overgave’.
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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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Peter Dady is lid van een theatergroep met de 
naam The anglo-american Theatre Group 
(aaTG) met 150 leden uit verschillende landen. 
Er worden drie toneelstukken per jaar opge-
voerd in het Warenar theater in Wassenaar plus 
een typisch Britse traditie in de vorm van een 
Pantomime in het Spuitheater in Den Haag. 
alle voorstellingen worden in de Engelse taal 
uitgevoerd. Peters’ functie is Manager van het 
Constructie Team dat de decors ontwerpt en 
bouwt in hun werkplaats in Leidschendam. 
Over deze theatergroep vertelt Peter in dit 
Forum.

‘De meesten van ons zijn gepensioneerd’, zegt 
hij, dus wij werken op doordeweekse dagen en 
op zondagen. De Pantomime is onze grootste 
productie en vindt ieder jaar plaats in decem-
ber. In Engeland is het traditie om op één van 
de Kerstdagen met de hele familie naar een 
Pantomime te gaan. vooral voor kinderen is dat 
heel leuk. Maar ook voor volwassenen is het een 
amusant gebeuren omdat er o.a. ook politieke 
grappen worden gemaakt. Het verhaal is altijd 
een bekend sprookje  “with a twist”  zoals bijvo-
orbeeld assepoester, Peter Pan, Robin Hood en 
aladdin’.
 
Wat is een pantomime precies?
Peter Dady: ‘Moderne Pantomime komt van 
oorsprong uit het Harlekijn spektakel van de 
18e eeuw en dit komt op zijn beurt weer van het 
17e eeuws Italiaanse “Commedia dell’ arte”. In 
andere delen van Europa was het de basis voor 
het ‘’mime’ zoals wij dat in Nederland kennen, 
toneelspel zonder woorden. In Groot Brittannië 
echter, heeft het zich helemaal anders ontwik-
keld. Het werd gecombineerd met de 19e eeuws 
‘Music Hall’ shows, waardoor er een combi-
natie ontstond van komedie, populaire liedjes, 
grappen, interactie met het publiek en vooral de 
‘speciale’ traditie dat de ‘Dame’ gespeeld wordt 
door een man en de ‘principal boy’ door een 
vrouw. Omdat in Groot Brittannië de meeste 

mensen van kindsaf aan naar deze shows gaan, 
lijkt het ook wel of ze al de grappen, sketches 
en liedjes al kennen. Ze hebben het allemaal al 
eerder gezien. Normaal gesproken is dat genoeg 
om de hele show te verpesten maar bij de Panto 
is het juist essentieel. Waarom? Niemand weet 
het, maar als je iemand vraagt waarom ze blijven 
lachen om oude grappen, zal het antwoord altijd 
zijn: Omdat het Panto is ....!
 
De aaTG hoopt elk jaar weer een leuke en 
traditionele Panto te presenteren. ‘Dat is ons 
gedeelte, de rest ligt aan het publiek’, weet Peter. 
‘Een goede Panto ontstaat net zo goed door de 
acteurs als door het publiek. Dus denk eraan: 
juich voor de helden en roep ‘BOEEEE!’ naar de 
schurken en doe zoveel mogelijk mee’. 

Maar dan komt het zegt Peter met veel genoe-
gen. ‘voor ieder die dit nog niet eerder heeft 
gezien, hierbij een beginners-instructie: als 
een acteur zegt “Oh, yes she is” antwoord dan: 
“Oh, no she isn’t”. als een acteur een andere van 
achteren besluipt, roep dan zo hard als je kunt: 
“Behind you!”
 als een acteur vraagt wat hij nu moet doen, ver-
tel het dan. verder, doe gewoon zoveel mogelijk 
enthousiast mee en heb vooral: veel plezier!’
 Peter tot slot: ‘Ik hoop dat ik de interresse heb 
gewekt van de Soosleden die genoeg kennis 
van de Engelse taal hebben om ook eens een 
voorstelling bij te wonen van onze Pantomime 
in december 2013’.

Peter Dady over Pantomime, een mooie Britse traditie

‘Juich voor de helden en roep BOEEE 
naar de schurken’

Peter Dady bespreekt de opbouw van de decorstukken.
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Dat was nog eens genieten op het jaarlijkse 
soosuitje. Wiegend boemelde het enkelspoor-
treintje door winters landschap met o.a. 
uitzicht op de verlaten oude startbaan van het 
voormalige vliegkamp valkenburg. Het vormde 
de afsluiting van een verrassend bezoek aan 
de museale verzameling van treintjes en locs 
die zorgvuldig in stand gehouden wordt door 
een legertje enthousiaste vrijwilligers. Met alle 
bijbehorende tekst en uitleg werd  een levendig 
beeld gegeven van het aloude smalspoor en 
zijn geschiedenis. Een bijzonder aardige attrac-
tie die zich leent voor herhaling in minder 
koude dagen. 

chauffeur toonde zich een kunstenaar op al die 
weggetjes die maar krap aan bemeten waren. 
We zagen forten en waterwerken die gebouwd 
en aangelegd waren om in geval van oorlog de 
hoofdstad te beschermen. 

Vermakelijk uitje met tuffend
treintje en stampende motoren

Kiele kiele 
De smalspoorgedachte van treintrajecten werd 
door de chauffeur – steeds weer kiele kiele 
manoeuvrerend rond paaltjes en passerende 
auto’s – in  de praktijk gebracht als duidelijk 
bewijs van zijn vakmanschap. via amsterdam 
Noord en de daar liggende geboortegrond van 
Johan Cruyff werd via de binnenstad gekoerst 
naar museum ’t Kromhout. Dat lukte wonder-
wel. Ook hier werd het levenswerk van vrijwil-
ligers uitvoerig belicht. Dieselmotoren werden 
met verve aan en uit gezet en dat oogste prettige 
verwondering van de soosleden. Het bezoek was 
even interessant als vermakelijk. Met een mooi 
diner in de tot café-restaurant omgebouwde 
gasfabriek kwam het programma ten einde. Het 
thema van de reis ‘Industrieel Erfgoed’ werd 
recht gedaan. Met alle complimenten van dien 
aan het adres van Sjoerd en Lex.

Kunstenaar
Na de harde notenhouten bankjes namen de 
deelnemers vervolgens plaats in de comforta-
bele stoelen van de zachtverende touringbus. 
De organisatoren Sjoerd van der veen en Lex 
van Hulst hadden een heuse ‘binnendoor’ 
route naar amsterdam bedacht, onderbroken 
door een lunch in een etablissement naast 
het Cruquiusgemaal niet ver van Schiphol. De 
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VAN DE KANT 
BEZIEN
Door Cees Postema

Het kind en ik 
Buiten sneeuwt het nu en ik herinner mij wat een 
feest dat vroeger was. In de tijd dat er nog geen cv 
in huis was en de ijsbloemen op de ramen zaten 
was het eerste wat ik deed een gat wrijven om te 
kijken of het gesneeuwd had die nacht. Kinderlijk 
vermaak. Wat raar en jammer toch dat je naar 
mate je ouder wordt dingen anders in perspec-
tief ziet. Je wordt volwassen en oordeelt als een 
volwassene. Maar bij sneeuw heb ik dat ‘volwas-
sen gevoel’ toch eigenlijk niet of althans een stuk 
minder. 

De dichter Martinus Nijhof heeft over dat thema 
met de bijbehorende idealen een prachtig gedicht 
geschreven. Het heet ‘het kind en ik’:

Ik zou een dag uit vissen, 
ik voelde mij moedeloos. 
Ik maakte tussen de lissen 
met de hand een wak in het kroos. 
 
Er steeg licht op van beneden 
uit de zwarte spiegelgrond. 
Ik zag een tuin onbetreden 
en een kind dat daar stond. 
 
Het stond aan zijn schrijftafel 
te schrijven op een lei. 
Het woord onder de griffel 
herkende ik, was van mij. 
 
Maar toen heeft het geschreven, 
zonder haast en zonder schroom, 
al wat ik van mijn leven 
nog ooit te schrijven droom. 
 
En telkens als ik even 
knikte dat ik het wist, 
liet hij het water beven 
en het werd uitgewist

Kegelveteraan 
Jan Planken zag 
verbluffende resultaten

Waarde Soosvrienden,

Zoals jullie niet ontgaan zal zijn hebben 
wij recent nogal wat promotie gemaakt tot 
het behoud van een kegelclub binnen onze 
Sociëteit met de intentie om een doorstart 
te maken. Ook hebben hierover enige kleine 
artikelen in het Forum gestaan.
We hebben al enkele keren samen na het 
diner een balletje gegooid waarbij onder 
andere enige leden en introducees met ver-
bluffende resultaten te voorschijn kwamen.
Om nu de daad bij het woord te voegen 
stellen wij voor om op de 1e woensdag van 
februari [6 februari] na het diner wederom een 
partijtje te spelen, waarbij wij ook de spelre-
gels aan jullie zullen gaan uitleggen.
In principe mag ieder lid meedoen maar ook 
diegene die gewoon gezellig vanaf de zijlijn 
wil kijken en aanmoedigen is van harte wel-
kom. Wij denken dat dit de sfeer en saamh-
origheid na het diner ten goede zal komen en 
hopen dan ook niet-kegelaars als toeschouwer 
te mogen begroeten.
In overleg met het bestuur kunnen wij deze 
pilot voor het jaar 2013 voortzetten op elke 1e 
woensdag van de maand en hierna evalueren 
we de doorstart op levensvatbaarheid.
 
Mede ook namens de andere initiatief nemers 
Rob en alfred,

Jan Planken
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Meijer, wie? Juist ja, goede vraag! 
Immers, er zijn zoveel Meijers in omloop. 
In eigen kring kennen wij bijvoorbeeld Rien 
Meijer. En het lijdt geen twijfel of ooit zal een 
zwaar geclassificeerde T.E. Meijer zich mel-
den. Maar het zijn allemaal achternamen. Wij 
mogen echter in onze handen wrijven met een 
Meijer als exclusieve voornaam. En dat dan 
weer netjes gevolgd door een keurige achter-
naam: Stad! Juist ja, heeft u-em? Meijer Stad 
een ‘jong’ lid. 

Wellicht kent iedereen Meijer nog niet tot 
en met, het verhaal wordt echter anders als 
wij u vertellen dat bij het binnenkomen  op 
woensdag bij het handen schudden Meijer 
pontificaal en uitdagend aan het biljart staat. 
Gewapend met keu en snor stoot hij zijn bal-
len. Laat echter een ding duidelijk zijn. Het is 
niet alleen dankzij Meijer Stad dat er ineens 
op fonkelnieuwe biljarts gekeud kan worden. 

Natuurlijk! Ook hij heeft moeten modderen 
met het krakkemikkige zootje ongeregeld, dat 
ooit biljart heette. aan de straatstenen niet 
te slijten. Op één na! Maar dat was zeker een 
blinde en geen Ceulemans. 

Dus ons ‘jonge’ lid Meijer Stad heeft mede aan 
de basis gestaan van een nieuw biljarttijdperk. 
Het is duidelijk. Hij heeft zijn draai aan de 
Kazernestraat gevonden. Sterker, hij vertegen-
woordigt onze biljartkleuren ook al bij zuster-
sociëteiten. vraag ze in arnhem en Culemborg 
niet hoe het met ‘De vereeniging’ gegaan is. De 
naam Meijer Stad is daar inmiddels ook een 
befaamd begrip. 

Furore
Meijer is uit onverdachte hoek onze Sociëteit 
binnengeslopen. Liep ooit andré van Kruijssen 
tijdens het shoppen tegen het lijf in een 
wijkwinkel in het Belgisch Park. Nou, dan weet 

In de biechtstoel met Meijer Stad
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Na het vlakke biljart gaat hij voor de diepgang
‘De psyche van de mens heeft mijn interesse’
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een prima vorm van ontspanning hebben 
gevonden. En... de Sociëteit heeft inmiddels 
wortel geschoten in huize Stad. vrouwlief 
Petra heeft woensdags haar handen vrij want 
Meijer is in de Kazernestraat. Petra, overigens 
een begaafd koorlid, die middels allerhande 
koren haar fijnzinnige en muzikale ontspan-
ning gevonden heeft, hebben wij kunnen zien 
op de Nieuwjaarsborrel. Het gezin speelt een 
belangrijke rol. Twee zoons en een dochter 
completeren het gezin dat rijkelijk uitgebreid 
werd met de geboorte van kleindochter Ziva. 
En juist dat lieve nazaatje maakt van Meijer een 
fanatieke opa. Terecht! Immers, Meijer heeft 
zijn hele leven hard gewerkt. 

Nieuwe kansen
Samen met een broer heeft hij jarenlang een 
onderneming gehad, die allerhande artikelen 
leverde aan scholen op het gebied van han-
denarbeidmateriaal. (Leuk scrabblewoord!) Wij 
moeten dat heel breed zien. van kilo’s klei tot 
en met grootschalige boormachines. En van 
punaises tot ragfijne figuurzagen. En alles wat 
daar tussen zit. via tal van  relaties kwamen de 
heren in aanraking met winkelinrichtingen. 

je al snel waar zo’n gesprek toe leidt. Hij is 
februari vorig jaar binnengekomen en aan het 
biljarten gegaan. Na een sabattical op biljart-
gebied van slechts een kleine pauze van 40 
jaar. Ooit furore gemaakt bij de Shell biljarts, 
heeft hij bij ons de keu weer opgepakt. En het 
wordt natuurlijk helemaal verrassend als hij 
vertelt dat zijn moyenne op 1 ½  ligt….! Daar 
kun je natuurlijk alle kanten mee uit. Maar bij 
biljarten hebben wij toch goed begrepen, dat 
van iedere drie stoten het telkens 1 ½ maal 
bingo is. 

Levenslicht
Meijer heeft echter meer pijlen op zijn boog. 
De Sociëteit is niet meer weg te denken, al 
was het alleen al om de vele club( jes) die het 
levenslicht hebben gezien. Hij was verrast 
dat 100 heren het via allerhande activiteiten 

‘Ik was verrast te zien 
hoe 100 heren 

zich hier vermaken’



Het Forum  februari 2013 15

Dat op een moment, dat de hele grote win-
kelinrichters het moeilijk hadden, voor zover 
ze niet over de kop gingen. Echter, het mid-
den- en kleinbedrijf zat op de ‘Stedelingen’ te 
wachten. Nieuwe markten. Nieuwe kansen. 

Spinoza
Terwijl hun onderneming steeds gezonder 
werd, takelde de gezondheid van Meijer af. 
Wat heet! Ernstige problemen met het hart 
resulteerden in een uiterst volwassen operatie. 
vijf bypasses werden uitgevoerd en inmiddels 
is Meijer weer een ‘jonge’ god. Duidelijk ver-
haal maar het roer moest om. En rust was het 
toverwoord. De ‘Stadjes’ kochten een stulpje 
op de veluwe tussen Ede en Lunteren. En juist 
daar is het natuurlijk goed toeven. De taken 
zijn goed verdeeld. Meijer zwemt in de zomer 
elke ochtend en Petra doet de tuin. En dat met 
veel plezier. Jazeker! Er wordt op de veluwe ook 
veel gelezen. En dan moeten wij niet denken  
aan de Bouquetreeks. Neen, Meijer gooit zijn 
kaarten op tafel. Er mag wel eens een lekkere 
detective tussen zitten. Maar de belangstelling 
gaat vooral uit naar Spinoza, Einstein, Boeddha 
en meer van deze filosofen. Want daar zit hem 
nu net de crux. 

SOS hulpdienst
Meijer glorieert van allerhande zaken op 
filosofisch gebied. Filosofie als tegenhanger 
van alles wat wij ‘normaal’ vinden. Hij zegt het 
zelf. Enerzijds een regelrechte Bourgondiër, 
anderzijds buitengewoon geïnteresseerd in de 
psyche van de mens. Deze levenwijze is hem 
ook van pas gekomen bij zijn vrijwilligerwerk. 
Hij heeft een aantal jaren aan de telefoon 
gezeten bij de SOS Hulpdienst. Natuurlijk zijn 
er leukere dingen, maar Meijer zat helemaal 
op zijn plaats. Waar het kon, was het luisteren. 
Mensen hun hart laten luchten. Trachten te 
laten zien, dat er meer was dan reddeloosheid. 
Een zware job, dat zeker. Maar ook een prima 
voorloper op zijn vrijwilligerswerk in de 
Scheveningse Strafgevangenis. Luisteren, vele 
gesprekken, schouders op zijn tijd, kerkdien-
sten, die als een ‘uitje’ bestempeld werden. 
Een hele bijzondere maar ook weer buiten-
gewone zware toch dankbare job. Inmiddels 

heeft Meijer Stad een prima evenwicht en 
balans. 

Diepgang
Een cri de coeur wil hij nog wel kwijt. Met zijn 
filosofische en theosofische achtergrond ziet hij 
het helemaal zitten om als extra activiteit met 
tien belangstellenden rond de bestuurstafel te 
zitten en te discussiëren over de vaak eenzij-
dige actualiteiten-informatie die wij krijgen.  
Diepgang is hierbij het motto. Wij geven het 
slechts door. Ook de vernuftelingen hadden wat 
aanloop nodig. En wie weet waar teen en tander 
ons brengt. 
Goed, wij hebben Meijer Stad wellicht een beetje 
beter leren kennen. Wellicht dat zijn moyenne 
van 1½ naar grote hoogte stijgt. Maar, Meijer, 
naast het biljarten hebben wij ook bridgen, kla-
verjassen, kegelen, golfen, motorclub, etc. 
Dus nog vele stappen te gaan. Maar dat maakt 
De vereeniging nou net zo leuk. Zeg jezelf….!

Damesgroep weer 
bijeen op 26 maart
De Damesgroep Sociëteit ‘De Vereeniging’ 
nodigt u uit voor haar dinerbijeenkomst op 
dinsdag 26 maart in het Sociëteitsgebouw 
vanaf 18.00 uur. 
Voor deze bijeenkomst, waar drankjes en diner 
voor eigen rekening zijn, kunt u zich opgeven 
bij de locatiemanager van Boenk tot uiterlijk 
maandag 25 maart, 12.00 uur. Aanmelden kan 
via SDV@boenkcatering.nl of telefonisch  
070 3 64 31 42.  Voor dames van (nieuwe) leden, 
die interesse hebben, de Damesgroep komt vijf 
keer per jaar (17/01, 26/03, 23/05, 24/09 en 21/11 
2013) bijeen voor een diner, waarbij gezellig-
heid bovenaan staat. Daarnaast is het ook de 
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. 

Voor inlichtingen: 
- Eveline Lansink, 070 3 55 99 67 / 
 e-mail: j.lansink@planet.nl
- Carla van Zanen, 070 88 91 294 / 

e-mail:carla1940@casema.nl
- Adrienne Vervest, 070 3 20 34 39 / 

e-mail:avervest@abver.nl.
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Uphof  Wijnen    Voor mensen met smaak
Leverancier van wijnen aan de horeca en het bedrijfsleven.•	
Sociëteitleden welkom. U kunt rekenen op een smaakvol advies.•	
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‘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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Indrukwekkend was de tentoonstelling van de 
ramp in de drie ‘Normandië caissons’, die wij bij 
het soosuitje van 2011 hebben gezien. Het betrof 
de caissons gebruikt om het laatste gat liggend in 
Schouwen Duiveland te dichten.
Op zaterdag 31 januari gaat om 17.00 uur een 
waarschuwing uit voor ‘zware storm tussen west 
en noord west’. Om 17.47 uur koppelt men aan 
de waarschuwing voor zware storm de term  
‘gevaarlijk hoog water’ in de groepen Rotterdam, 
Willemstad en Bergen op Zoom. De veerboot 
Princess victoria vergaat in de Ierse zee; er zijn 
132 slachtoffers. In vlissingen heeft men kort na 
middernacht de hoogste opwaaiing te verwerken. 
Het is kort na volle maan en dus springtij! Maar 
gelukkig is de astronomische factor- de afstand 
tussen aarde en maan maximaal, dus een ‘lage’ 
springtij. 

Inschattingen
Op grond van de tevoren berekende getijkromme 
komt men in vlissingen op een waterstand van 
3,1 meter boven NaP; het wordt 4,55 meter boven 
NaP. In Scheveningen noteert men 3,97meter 
boven NaP. De inschattingen vanuit de geschied-
schrijving van de allerheiligenvloed van 1570 
geven dezelfde waterhoogte: Het water staat dan 

Watersnoodramp 1953 in herinnering 
Scheveningen was bijna geheel verwoest
Door Sjoerd van der Veen

De meesten van ons kunnen de dag nog herinneren: 1 februari 1953. In de Keizerstraat / 
Scheveningen waren de straatstenen losgespoeld door het zeewater. De duinen op het stille 
strand liepen aan de zeezijde zo’n 4 meter recht naar beneden, ze waren 25 tot 30 meter naar oost 
opgeschoven. De bunkers van ‘Haubtkampf linie’ Scheveningen Sud waren scheef gezakt. 

3 voet en 2 duim hoog in de oude kerk; omgere-
kend dezelfde hoogte als in 1953. Scheveningen 
was bijna geheel verwoest; de kustlijn verplaatste 
zich naar het oosten.
De 1953 ramp bleef niet beperkt tot Nederland. 
Op het Convey Island in de Theemsmonding 
verdronken 58 personen; de gehele bevolking 
werd geëvacueerd. Het totale aantal slachtoffers 
in Engeland (inclusief de scheepsrampen) is 307. 
Ook België werd getroffen; bij Heist is de dijk 
geruïneerd, waardoor te Oostende 8 mensen 
verdrinken. Het totaal aantal Belgische slacht-
offers is 22.

Allerheiligen
Na elke ramp komt er een reactie: Bij mijn lagere 
school werd kleding ingezameld, vermoedelijk 
zal de sociëteit De vereeniging ook op enige 
manier zijn steentje hebben bijgedragen om 
hulp te geven. Politiek kwam er het Delta plan: 
Waterstaat ingenieur van veen kon zijn plan-
nen verwezenlijken. Dit z.g. Delta plan is pas 
een paar jaar geleden geheel voltooid. Nu zijn 
nieuwe plannen om het land te beschermen 
voor de superstorm, gecombineerd met een 
hoge rivierwater afvoer. We zien een uitvoering 
in Scheveningen (de verhoogde boulevard)! Een 
discussie over de plannen om juist de rivieren 
qua waterhoogte in toom te houden was het 
discussie-onderwerp van 30 januari.  
De situatie in 1570 is moeilijk in te schatten. Den 
Haag was in 1568 geplunderd door de Spaanse 
soldaten, die Leiden trachtten in te nemen. (Ieder 
kent Leidens ontzet) Het was de tijd dat het land 
overging van het katholieke geloof naar het pro-
testante geloof. De ellende, die deze allerheiligen 
vloed heeft gegeven, heeft zeker bijgedragen tot 
deze overgang. 
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De beroemdste Heer en beer in Nederland, en 
misschien ook wel ver daarbuiten, is zonder 
enige twijfel Olivier B. Bommel, ofwel OBB. 
voor heel goede vrienden en intimi heet hij 
Ollie. U kent hem hoop ik wel, die ‘Heer van 
Stand’.

Wanneer hij geboren is, weet ik niet. Maar mij 
is wel bekend dat hij in 1941 voor het eerst van 
zich laat horen. als figurant wandelt (of wag-
gelt) hij een verhaal binnen. Wat voor verhaal? 
Een verhaal dat in de Telegraaf als strip in 
dagelijkse afleveringen verschijnt, over een 
klein, wit ‘ventje’, Tom Poes genaamd. Tom 
Poes is een slim katertje, en door zijn beleve-
nissen is het beestje al geruime tijd mateloos 
populair bij de krantenlezers.
De nieuweling in het verhaal, Ollie B. Bommel 
dus, moet zijn populariteit nog verdienen. Dat 
lukt die dikke beer zonder enige moeite. Het 
lukt zelfs zo goed, dat er al gauw gesproken 
wordt over de ‘avonturen van Heer Bommel’. 
Dat Tom Poes niet van zijde wijkt, dat ze zelfs 
een onafscheidelijk tweetal worden, dat de 
zelfverzekerde en tegelijk zo onzekere Heer 
Bommel zonder de nuchter-verstandige Tom 
Poes eigenlijk niets is, dit alles poetst niet weg 
dat de aanvankelijke figurant Bommel een 
hoofdrolspeler is geworden. En wat voor een!

Ruim 40, bijna 50 jaar beleven ze samen de 
wonderlijkste avonturen, Heer Bommel en 
Tom Poes, en heel lezend Nederland is dol 
op ze. Hun schepper is Marten Toonder, de 
geweldenaar van de tekentafel en later de 
Toonderstudio’s (o.a. reclamefilms). Hij begon 
als tekenaar, en ontwikkelde zich op dat vak-
gebied tot een van de allergrootsten. Maar hij 
bleek ook te kunnen schrijven. De combinatie 
van teken- en schrijftalent leefde hij uit in een 
bijna onafzienbare reeks stripverhalen (veel 
méér dan alleen de Bommelverhalen), en die 
hebben hem tot een van meest gelezen en ook 
meest geliefde schrijvers gemaakt. Niet alleen in 
ons taalgebied, maar ook in vele andere landen, 
want zijn werk is in heel wat talen vertaald.

Juffrouw Doddel
Het boeiende van de Bommelverhalen is dat 
ze zich op zo veel verschillende niveaus laten 
lezen. allereerst gewoon als grappige dieren-
verhalen, waarvan je ook als volwassene kunt 
genieten, even ongecompliceerd als een kind 
dat kan van het verhaal over die sluwe Reintje 
de vos.
Olivier B. Bommel woont in een Disney- of 
anton Pieck-achtig kasteel, slot Bommelstein, 
met dikke muren en ronde torens, ruime 
gazons, grote zalen, kleine kamertjes, diepe 
kelders, hoge vlieringen, en brede gangen met 
tochtige spelonken. Het slot ligt even buiten 
het stadje Rommeldam. In het kasteel wordt 
Heer Bommel zeer toegewijd bediend en ver-
zorgd door zijn hondstrouwe lakei Joost (een 
bovenmaatse cocker spaniel met wapperende 
flaporen), en van tijd tot tijd koestert hij zich in 
de bewondering van Juffrouw Doddel, die een 
stukje verderop woont, in een ‘eenvoudig doch 
gezellig huisje’. Weer iets verder woont Tom 
Poes, eveneens in een aardig stulpje. 

Waarom dit artikel? Omdat er momenteel een bijzondere tentoonstelling over Toonder en zijn 
omvangrijk werk te zien is in het Letterkundig Museum, hier in Den Haag: Prins Alexanderhof, 
achter het Centraal Station. Zeker de moeite waard, en vrij toegankelijk. En ook omdat wij in onze 
soosbibliotheek bundels met Bommelverhalen hebben staan. Uit het voorgaande moge blijken dat 
ik ze van harte ter lezing, leringhe ende vermaek aanbeveel. 

 Olivier B. Bommel, een heer van stand, lid van Heren Sociëteit ‘De Kleine Club’             Door Karel Korswagen



  Olivier B. Bommel, een heer van stand, lid van Heren Sociëteit ‘De Kleine Club’             Door Karel Korswagen
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Je kunt smakelijk lachen om wat er daar 
allemaal gebeurt in die miniatuurwereld vol 
dieren, en daarom alleen al zijn de verhalen 
het lezen meer dan waard. Er zijn slechtere 
tijdbestedingen. 

vervolgens (tweede niveau) kun je Marten 
Toonders Bommelverhalen ook lezen als span-
nende avonturenverhalen. Gewoonlijk gaan 
Tom Poes en OBB op reis. Soms stappen ze aan 
boord van de albatros, bij de even rondborstige 
als kort aangebonden kapitein Wal Rus, maar 
meestal vertrekken ze in Ollie’s trouwe two-
seater met linnen kap De Oude Schicht. altijd 
de ongewisse verten tegemoet.
Ze komen terecht in griezelige omgevingen, 
soms helemaal aan de andere kant van hun 
wereld: op het eiland Trottel bijvoorbeeld, 
waar de Trotten wonen, of op het onvruchtbare 
schiereiland Prol, waar de Prollen gehuisvest 
zijn. Maar vaak ook blijven ze wat dichter bij 
huis: in het Donkere Bomen Bos bijvoor-
beeld, of in het land van de Zwarte Bergen, of 
in het wat verder gelegen sombere Land van 
Lammermoer: een “kale vlakte met scheve, ake-
lige bomen en mistige vennen waarin drijfzand 
dreigt” en “waar de bewoners dag en nacht 
gekleed zijn in grof gebreide wol om aan het 
kille klimaat het hoofd te bieden”. 

Eenvoudig doch voedzaam
En al lezend en kijkend kun je dan beklemd-
geboeid raken door wat ze meemaken, veelal 
omringd door wonderlijke wezens als de wijze 
kabouter Kwetal, of gedrochtelijke individuen 
als magister Hokus Pas en Pee Pastinakel. 
altijd komt de dikke en onhandige Ollie in zijn 
drang naar het verrichten van heldendaden 
in steeds grotere problemen, en dreigt hij het 
slachtoffer te worden van zijn mateloze eigen-
wijsheid, domheid of grootsprakigheid. Maar 
altijd is er dan ook weer de slimme en verstan-
dige Tom Poes, die dank zij een list (“verzin 
een list, Tom Poes”) zijn benarde vriend op het 
laatste ogenblik weet te redden. Zodat ze aan 
het eind van het verhaal weer kunnen terugke-

ren naar Bommelstein bij Rommeldam, alwaar 
lakei Joost zijn Heer dan met een glas port en 
een ‘eenvoudig doch voedzaam maal’ weer op 
verhaal brengt.

Maar (derde niveau) wat diezelfde grappige 
en/of avontuurlijke dierenverhalen op een 
nog veel hoger plan brengt, wat ze pas echt 
fantastisch maakt, is dat je ze kunt lezen (net 
als het middeleeuwse dierenepos van den vos 
Reinaerde) als uitgewerkte fabels, als verbluf-
fende afspiegelingen van de echte grote-men-
senwereld. De wereld van Bommel en al die 
andere personages is onze eigen maatschap-
pij, waarin de dieren het symbool zijn van 
bepaalde (en lang niet altijd aardige) typisch 
menselijke eigenschappen, (on)hebbelijkheden 
en eigenaardigheden. 

Onthutsende afspiegeling
Tom Poes en Ollie B.Bommel zijn omringd 
door figuren als de hooghartige Markies 
De Cantecler, de benepen belastinggaarder 
Dorknoper, de klein-burgerlijke kruidenier 
Grootgrut, de niet zo intelligente oplichters 
Bul Super en Hiep Hieper, de bijna anarchis-
tische kunstschilder Terpen Tijn en nog heel 
veel andere typen. Zoals de sinistere professor 
Sickbock, de argeloze professor Prlwytzkofsky 
(‘met ener z in der midden’), de onnozele flie-
refluiter Wammes Waggel, de erudiete psychi-
ater Zielknijper en al die anderen die aan de 
ongebreidelde fantasie van Marten Toonder 
ontsproten zijn. Ze zijn personificaties van 
menselijke deugden en ondeugden. Ze zijn 
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soms getekend als karikatuur, maar  soms ook 
scherp satirisch en zelfs cynisch: als oerbeelden 
, als de archetypen zoals die beschreven zijn 
door de psycholoog Carl Jung. In de schilde-
ring van wat ze doen, bekokstoven, ritselen en 
manipuleren zit een niet onaanzienlijk stuk 
maatschappijkritiek verwerkt. “Zie de mens, uw 
mede-mens” schijnt Marten Toonder voort-
durend te willen zeggen, “en wees altijd op uw 
hoede”. Zijn personages zijn en blijven dieren, 
maar in hun gedrag zijn ze voor ons, lezers, 
tegelijk ongelooflijk herkenbaar, en soms in 
hun totaliteit een onthutsende afspiegeling van 
wat de mensenwerkelijkheid kan zijn.

Roddels en prietpraat
voor ons, leden van Sociëteit De vereeniging, 
is het interessant om te zien hoe de notabelen 
van het stadje Rommeldam (onder wie naast 
de Markies De Cantecler ook burgemeester 
Dickerdack en Commissaris Bulle Bas) zich 
vermeien in de Herensociëteit DE KLEINE 
CLUB; meestal gezeten in onwaarschijnlijk 
grote fauteuils, elkaar onderhoudend met 
sterke verhalen, roddels en prietpraat. Ook 
Ollie is lid van de Kleine Club, maar hij wordt 
(uiteraard achter zijn rug) door zijn medele-
den niet serieus genomen. Hij is in hun ogen 
een parvenu, een windbuil, maar zelf zijn ze 
natuurlijk  geen haar beter. alleen om zijn vette 
bankrekening en rinkelende geldbuidel (‘voor 
een heer van stand speelt geld geen rol’) wordt 
Ollie geduld, en als het even kan uitgebuit.

En ten slotte (vierde niveau) kun je de 
Bommelverhalen ook nog lezen als zuiver 
literaire produkten.
velen beschouwen Marten Toonder als een van 
de grootste 20ste-eeuwse literatoren in ons land. 
allereerst omdat hij een virtuoos verteller was. 
Zie maar eens hoe hij een verhaal weet op te 
zetten. Meestal begint hij met de schildering 
van een natuurtafereeltje, aan het begin van 
een nieuw seizoen. 

Het verhaal ‘De andere Wereld’ (boekenweek-
geschenk 1982) begint zo: 
Het was voorjaar geworden, en om de torens van 

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

Bommelstein speelde een zacht briesje, dat bloemen-
geuren met zich meevoerde.Want de natuur begon te 
ontwaken, en dat bleef natuurlijk ook niet onopge-
merkt binnen de muren van het oude slot. Toen de 
bediende Joost om een uur of vijf gewoontegetrouw 
een glas port binnenbracht, speelde er zelfs een kleine 
glimlach om zijn lippen. “De lente is aangebroken 
met uw welnemen, heer Olivier”, sprak hij. “Ik  was 
zo vrij vanmiddag zelfs een tureluur waar te nemen”. 

Een akelig idee
“Ja, nu je het zegt”, zei heer Bommel, een 
verraste blik naar buiten werpend. “Er zitten 
blaadjes aan de perelaar! Mooi, hoor…” Soms 
ook begint hij veel directer, onontkoombaar-
der, getuige bijvoorbeeld het grandioze begin 
van het verhaal DE BOvENBaZEN.
Iedereen wil graag meer bezitten dan hij heeft, 
dat is begrijpelijk. Het is in de wereld echter 
ongelijk verdeeld; sommige lieden hebben 
niets, en andere hebben alles. voor de eerste 
soort is het leven gemakkelijk, want wanneer 
men niets heeft, is het gemakkelijk om meer 
te krijgen – en dat is leuk. Maar voor iemand 
die alles al heeft is de pret er af. Zo iemand is 
nooit meer blij wanneer hij wat krijgt, hij heeft 
het immers al? In plaats daarvan moet hij altijd 
bang zijn dat hij iets verliest, want dat is de 
enige mogelijkheid die er voor hem overblijft. 
Een akelig idee, nietwaar?

Ten tweede was en is Toonder een belang-
rijk schrijver om zijn onnavolgbare wijze van 
gestalte geven (in de reisverhalen) aan een 
occulte wereld, vol bovennatuurlijke krachten 
en onherbergzame landschappen, beangsti-
gend leeg en tegelijk vol onaardse wezens, 
geschetst met groot gevoel voor onheil.

Verhaspelingen
Maar ten derde, en bovenal, was en blijft hij 
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Maxime maakt geslaagde testrit met kinder-Ferrari
vader word je niet zomaar. Wie binnen de sociëteit zal dat niet 
willen beamen? Het is nu de beurt aan Maxime Hendrickx die 
zich serieus voorbereidt op het vaderschap.  Samen met zijn 
lieftallige Ingrid heeft hij drukke maanden achter de rug om 
het bedje voor hun eerste kleine gespreid te krijgen. Het huis 
werd bijgeschilderd, er kwam een nieuwe dakkapel, de kin-
derkamer ingericht, boeken met de leukste namen passeerden 
de revue, met gelukzaligheid werden echo’s bekeken en wat al 
niet meer. Het hoort er allemaal bij. Tot en met het beproeven 
van het hydraulisch geveerde babyvoertuig als de Ferrari onder 

de kinderwagens. Een testrit van 100 meter ging Maxime goed af, zo werd in het voorbijgaan 
geconstateerd. Ergens eind februari moet het zo ver zijn als alles goed gaat. ‘Misschien wel met 
volle maan’, zegt hij. ‘Het is heel erg spannend allemaal’. (avB)
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een groot schrijver om de rijkdom van zijn 
taalgebruik dat vele nieuwe woorden en uit-
drukkingen heeft toegevoegd aan ons heden-
daagse Nederlands. Wie kent niet woorden als 
‘denkraam’, ‘minkukel’, ‘zielknijper’, ‘breinbaas’ 
en ‘zwelbast’? Wie kent niet uitdrukkingen als 
‘kommer en kwel’, ‘grofstoffelijke trillingen’, 
‘iets is pluis of iets is niet pluis’,’voor een heer 
speelt geld geen rol’, ‘een eenvoudig doch voed-
zaam maal’, ‘als je begrijpt wat ik bedoel’?
En wie geniet niet van de prachtige verhaspe-
lingen van taalclichés, zoals “Goede boeken zijn 
als parels die diep in het gemoed wortel schie-
ten en goede vruchten dragen”, “aangeslagen 
als ik ben door de stormen des levens, begint 
er een addertje onder mijn gras te knagen”, 
“Hoogstaande boeken hebben mijn levenspad 
omzoomd, zodat ik er nog steeds de vruchten 
van draag’. ‘Een blind paard kan de was doen.’ 
“vol van leegte” doorspekt heer Olivier zijn 
diepe gedachten met dit soort taalkronkels. 
Heerlijk! 
Tussen haakjes: ik heb het hier nog helemaal 
niet gehad over de naar mijn mening onna-
volgbaar knappe wijze waarop Toonder zijn 
verhalen getekend heeft. Maar daar moet een 
deskundiger iemand maar eens over schrijven.

Wilde avonturen
Marten Toonder (overleden in 2005, ruim 90 

jaar oud) heeft in totaal 177 Bommelverhalen 
geschreven. In 1986 verscheen het laatste: 
‘Heer Bommel en het einde van eindeloos’. 
aan het slot van dit verhaal treedt OBB in het 
huwelijk met de zorgzame juffrouw annemarie 
Doddel, die altijd met zo veel vertedering 
naar die ‘malle Ollie’ heeft gekeken, stilletjes 
bleef hopen, maar niet kon geloven dat het 
huiselijke en huwelijkse geluk ooit voor haar 
zou zijn weggelegd. Huiselijk geluk en wilde 
avonturen, die gaan niet samen. vandaar dat 
Bommel sinds zijn huwelijk een teruggetrok-
ken leven leidt en niets meer van zich heeft 
laten horen. En Tom Poes? Die heeft zijn 
stulpje verlaten en is de wijde wereld ingetrok-
ken. Want voor rustigjes op een poefje voor de 
open haard in Bommelstein zitten is ons witte 
katertje te ongedurig.

Er ging een schok door Bommelminnend 
Nederland, toen plotseling duidelijk werd dat 
het uit was met de pret.Wat moesten we zonder 
Ollie en Tom Poes? Een schrikwekkend per-
spectief. Maar het leven gaat verder. 

al meer dan twintig jaar leven we zonder 
nieuwe avonturen van OBB en TP. Maar de 
oude worden nog steeds gretig gelezen en her-
lezen. Dat kàn ook: er zijn talloze herdrukken 
in boekvorm.
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‘Onlangs hoorde ik dat er, zonder aanziens des 
persoons binnen de Sociëteit, stemmen opgaan 
om de aloude kegelbaan in ieder geval ter 
discussie te stellen. Volgens de een zou deze 
stoffig zijn en volgens de ander is de kegelbaan 
het hart van de Sociëteit. 

Ik ben relatief jong, zowel in het ‘echte’ leven 
als in het ‘soos’ leven, had voor mijn lidmaat-
schap nog nooit een echte kegelbaan live 
aanschouwd en ik zou, aldus alfred, daarom 
een mooi betoog kunnen schrijven. Dit zou 
dan chronologisch moeten zijn opgebouwd, 
met oog voor de historie van de kegelbaan, 
afgezet tegen het Nederlandse kegelen, alle 
voor- en en nadelen bevatten voor het als dan 
niet behoud van de kegelbaan, doorspekt zijn 
met grappige wendingen, en een en ander 
mag natuurlijk niet de ruime hoeveelheid van 
350 woorden overschrijden…. 

Nadenken
Ik kan veel maar dit grenst aan het onmo-
gelijke, en deze woorden moeten dan ook 
beschouwd worden als een eerste aanzet 
tot nadenken waar de toekomst van de kegel-
baan ligt. 
Waar begin je een zoektocht naar de verken-
ning van de toekomst van de kegelbaan? Ik 
heb het internet eens opgestart en wist u dat 
de oorsprong van het kegelen in het oude 
Egypte ligt en dat Nederland sinds 1909 
een Koninklijke Nederlandsche Kegelbond 
(KNGB), verdeeld in vijftien regionale bon-
den, met 21 aangesloten kegelbanen heeft? 
En er nog eens een veelvoud aan banen door 
Nederland ligt die niet via de bond gebruikt 
worden? Dat Neerland zo duizenden kegel-
liefhebbers telt? Dat de KNGB zelfs lid is van 
het NOC*NSF?  

Opslagplaats
Kegelen kent dus een roemruchte historie die 
soepel meebeweegt met de nieuwe tijden. De 
kegelbaan is dus cultureel erfgoed dat behou-
den moet worden voor de Soos! Het verdient 
een betere plek dan als opslagplaats voor afge-
dankte biljarttafels te dienen! aan de andere 
kant kun je een kegelbaan ook economisch 
bekijken. De kegelbaan bezit tot op heden nog 
geen ‘erfgoed keurmerk’, en tot die tijd kost 
de baan meer dan hij oplevert. De baan moet 
onderhouden worden, schoongemaakt worden 
en weer schoongemaakt worden omdat hij 
steeds niet wordt gebruikt. voor zover ik weet, 
wordt de baan enkele uren per twee weken 
gebruikt en dan zijn de meters grond in het 
centrum van Den Haag redelijk duur. 

Parkeergarage
Met een kleine investering kan de kegelbaan 
bijvoorbeeld ook worden omgetoverd tot een 
hippe lounge plek die ook verhuurbaar is voor 
feesten en partijen. Een andere optie is de 
hele kegelbaan af te breken en op te bouwen 
tot een drie verdiepingen tellende parkeerga-
rage alwaar 30 auto’s a € 3,-- per uur kunnen 
staan. Dat is bij optimale verhuur per jaar € 
788.400,-. Tel uit de winst

Zo nu en dan moeten bestaande instituten 
tegen het licht worden gehouden, om te bezien 
of deze dan nog de toets des tijds kunnen 
doorstaan, en zo ook de kegelbaan. Wat mij 
betreft, zijn er legio argumenten te bedenken 
waarom de kegelbaan moet blijven liggen waar 
hij ligt maar er zijn evenveel argumenten voor 
het tegendeel aan te dragen. Ik ben er nog 
niet uit maar graag nodig ik u allen uit om 
het bestuur van de Sociëteit van het een of het 
ander te overtuigen’.

Thomas Bijloo bespiegelt 
toekomst kegelbaan:
‘Eerst nadenken, dan pas doen’
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‘Een herenmodezaak zoals er niet één meer 
bestaat elders in Nederland’, schreef Het 
Financieele Dagblad op 19 januari. ‘al sinds 
1882 gefrequenteerd door vele generaties 
keurige Haagse heren. De rust die binnen 
heerst is maar schijn want in alle stilte heeft 
zich bij ‘F.G. van den Heuvel – Late vogels’ 
aan het Toernooiveld een kleine omwenteling 
voltrokken’.

Frans van den Heuvel verkocht zijn zaak aan
twee liefhebbers van mooie stoffen en mode 

winkel van Frans al lange tijd. Hun ouders en 
voorouders kwamen er al. De nieuwe eige-
naren zeggen altijd iets met stoffen gehad te 
hebben, met mooie klassieke kleding die je 
ook vindt in modezaakjes in Florence, Londen 
of Milaan. 

Toen zij in 2011 hoorden dat Frans van den 
Heuvel er mee wilde stoppen vonden zij dat 
zo’n bijzondere zaak bewaard moest blij-
ven voor Den Haag. alleen in een iets meer 
eigentijdse vorm met een website en webwin-
kel. Daarbij kunnen de kopers uitgaan van 
de kleine maar trouwe klantenkring waar de 
familie van den Heuvel op kon bouwen. ‘De 
zaak heeft zich in die 130 jaar dus goed bewe-
zen’, zegt Leversteijn.  

Frans blijft eigenaar van het pand en draait dit 
jaar nog mee als adviseur. Uitverkoop is niet 
aan de orde. De heren Loudon en Leversteijn 
betaalden de overname met goodwill en voor-
raden uit eigen middelen, zo meldt het FD. 
Tevens zijn hierbij drie minderheidsaandeel-
houders betrokken. (avB)

De omwenteling betreft de verkoop van 
het bedrijf aan de KNO-chirurg dr Hein 
Leversteijn en Hugo Loudon, een ex-directeur 
van Tata Steel Nederland. Beiden kennen de 
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