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2014: Ieder lid één nieuw lid
Als speerpunten voor 2013 had het bestuur de volgende 
punten.
1 Ledental boven de 120: niet gehaald. Zie verder 

hieronder. 
2 Drie keer een cultureel evenement laten organ-

iseren: gehaald.
3 Verbetering meldingssysteem op woensdagavond: 

gedeeltelijk gehaald, blijft punt van aandacht. Toch 
is het gemakkelijk. Blijven eten=aanmelden vóór 
1200 uur via website, e-mail of vaste telefoon.

4 Opbrengsten adverteerders Forum en website gelijk 
aan de kosten ervan: niet gehaald, nieuwe poging is 
opgestart.

5 Minimaal 1 keer kegelen per maand voor leden: 
gedeeltelijk gehaald.

6 Bewaken uitvoeren actiepunten uit de resultaten 
van de enquête: voortdurend proces.

Mijn grootste zorg is en blijft het dalende ledental. 
Begin dit jaar zaten wij net iets onder de 100! Op de 
Nieuwjaarsreceptie lanceerde Hans van der Geest aan 
tafel een idee. Hij stelde voor om een campagne te 
starten voor 2014 onder het Motto: ‘Ieder lid één nieuw 
lid’. Daarbij tekende hij aan dat het werven van jonge 
leden wel door moet gaan, hoewel de response matig 
is. Onze doelgroep ligt echter op 55+! Deze ouderen 
hebben niet meer de verplichtingen van jonge vaders 
met kinderen, scholen, cursussen, overwerk, seminars, 
studie, sportavonden en wat van dies meer zei. 
Ik steun dit idee van harte en wil het combineren 
met de gratis maaltijdvoucher die elk Sooslid kan 
krijgen als hij een introducé meeneemt. Ik roep dan 
ook elk Sooslid op om dit jaar in elk geval gebruik 
te maken van die voucher en iemand mee te nemen. 
‘Onbekend maakt Onbemind’ geldt ook omgekeerd: 
‘Bekend maakt Bemind’. Hoe meer potentiële leden 
de voordeur binnenkomen, hoe groter de kans dat 
dat wij nieuwe leden binnenhalen. Wij moeten onze 
eigen Ambassadeurs zijn, er zijn géén betere! Laten wij 
daarom als motto voor 2014 voortdurend hanteren: 
‘Ieder lid één nieuw lid’. 
Het moet ons gezamenlijk lukken 2014 af te sluiten 
met een ledental van 120 of meer. Ik ga ervoor! 
Jullie ook?

Voorwoord
Door Theo Damen
voorzitter
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‘1940 – 1945 zij waren eensgezind’ staat 
op een plaquette aan een muur van 
de Scheveningse gevangenis, in die 
tijd genoemd het “Oranje Hotel”. 
Er staan een vrouw, een man en 
vier kinderen op onder een oranje 
boom. Zij zijn aan elkaar vastge-
ketend achter prikkeldraad en ze 
staan met hun blote voeten op 
slangen. Saamhorigheid en opof-
feringsgezindheid in één treffend 
beeld. Zij gaven hun leven voor 
het grootste goed: vrijheid. Om 
de hoek van diezelfde gevangenis 
hangt naast een klein groen deurtje 
een plaquette met een gedicht van 
Anthonie Donker.
“1940-1945. Gedenk hun laatste gang 
door deze lage poort. Hun leven voor 
vrijheid en voor recht gegeven. Zet  hun 
strijd voort.” 

Vrijheid is voor mij het kernbegrip 
in deze twee plaquettes. 
Maar hoe gaan wij anno 2013 om 
met die vrijheid? We weten waar 
vrijheid begint maar waar houdt 
die op? Een paar voorbeelden. 
Diplomatieke onschendbaarheid. 
Kortgeleden werd er in Den Haag 
een lijst gepubliceerd van de groot-
ste wanbetalers van verkeersboetes 
onder diplomaten. Diplomaten 
genieten diplomatieke onschend-
baarheid en dat geeft heel veel 
vrijheid. Maar overschrijden zij 
hiermee niet een grens? Zou naast 
diplomatieke onschendbaarheid 
ook niet het begrip diplomatieke 
onhoudbaarheid moeten worden 
ingevoerd? 

Een tweede voorbeeld. Ik citeer een 
passage uit de algemene beschou-
wing van de Tweede Kamer van 
woensdag 25 september jl.. Ik heb 
de tekst geanonimiseerd. 
Kamerlid X:  “Ik ga echt niet rea-
geren op de ultieme miezerigheid 
van de heer Y. De hele zaak kan op 
zijn kop gaan staan, maar u bent te 
klein, u bent te miezerig om ook 
maar een minuut serieus genomen 
te worden… ik zeg het nu een keer 
en voor de laatste keer. “Hebben 
Kamerleden de vrijheid om elkaar 
daar zo te bejegenen ten overstaan 
van de Regering, het Parlement en 
zelfs de hele Nederlandse bevol-
king? Er is geen wet die hen dat 
verbiedt. Ook de reglementen van 
de Tweede Kamer geven kennelijk 
deze vrijheid, althans de Voorzitter 
greep niet in. Toch knaagt het bij 
mij omdat er naar mijn idee een 
grens van vrijheid wordt overschre-
den. 

Tenslotte nog een paar voorbeel-
den uit ons dagelijks spraakge-
bruik die over begrenzingen van 
vrijheid gaan en hoe wij daarmee 
omgaan. “dat bepaal ik zelf wel”, 
“waar bemoei jij je mee?”, “dat is 
toch mijn zaak”; uitspraken die 
wij vrijwel dagelijks horen en ook 
zelf gebruiken. Het zegt iets over 
gebiedsafbakening, over je per-
soonlijke vrijheid die wij menen te 
hebben of ons hebben toegeëigend. 
Het gebeurt door de hele samen-
leving: binnen en langs de sport-
velden van welke sport dan ook, in 
clubs, op de radio en de televisie, op 

Kersttoespraak voorzitter 

‘Onszelf binnen sociëteit 
voortdurend kritisch beschouwen’
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de sociale media: mensen nemen alle vrij-
heid om te doen, te laten en te zeggen wat ze 
zelf willen. Het lijkt wel of onze vrijheid als 
samenleving en individu grenzeloos is. Ik ben 
ervan overtuigd dat u allen in uw omgeving 
tal van voorbeelden kunt vertellen over het 
naar uw idee overschrijden van de grens van 
vrijheid maar waar ligt die grens?
Vrijheid is niet ongelimiteerd. Wij allen 
binnen de Nederlandse maatschappij zijn 
gebonden aan geschreven regels. Wij hebben 
in dit land wetten en bepalingen waar wij ons 
aan moeten houden. Doen wij dat niet dan 
kun je met de rechter in aanraking komen. 
Daarnaast zijn er ongeschreven regels, regels 
die aangeven “dat kun je niet maken, dat kun 
je niet doen”. Het heeft iets te maken met  
moraliteit, met fatsoen. 

De voorbeelden die ik heb genoemd, leid-
den bij mij tot de conclusie dat vrijheid niet 
onbegrensd is. Maar waar ligt dan die grens? 
Ik lees voor een citaat van Naema Tahir. Zij 
eindigde in een column in HP/De Tijd van 
juni 2012 met de opmerking dat het volgende 
op dit moment een van de grootste proble-
men voor de westerse mens is. Ik citeer nu 

letterlijk. “In zijn streven naar de ultieme 
vrijheid is hij (die westerse mens dus) uit het 
oog verloren dat sommige uitingen van die 
vrijheid ten koste gaan van zijn waardigheid. 
En is dit laatste niet een nog hoger goed dan 
de vrijheid?” 
Zij geeft voor mij treffend aan de grens van 
vrijheid, zowel voor het individu als voor het 
collectief. De grens is in één woord “waardig-
heid”. Zodra je waardigheid in het geding 
komt, eindigt je vrijheid. Vrijheid stopt bij 
het dreigende verlies aan waardigheid, die 
mag niet in het geding komen, vormt één van 
de, zo niet dé grens van vrijheid. 

Dat geldt dus ook voor onze Sociëteit, 
begrenzing in uitlatingen, limericks, toespra-
ken, tenue en uiterlijk voorkomen. Wij moe-
ten ook hier binnen onze geliefde Sociëteit 
onszelf voortdurend kritisch beschouwen. 
Kan ik dat wel maken? Kan ik het zo wel zeg-
gen? Kwets ik niemand? Ondergraaf ik niet 
mijn eigen waardigheid of de waardigheid 
van een andere Soosvriend als ik dit doe of 
niet doe, als ik dit zeg of niet zeg of anders 
formuleer? Zelfbeschouwing is hier een 
sleutelwoord. 
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Lieve dames, beste heren,
Op onze geliefde Sociëteit lopen voetbalfans 
van Ajax, Feyenoord en ADO rond en mogelijk 
nog tal van andere clubs. Ik heb een vraag aan 
die supporters. Weet u wat een benifietkeeper 
is…? Dat is een keeper die voor het goede doel 
staat. Ook Paul van Vliet had  kortgeleden een 
hele mooie. ‘Toen ik jong was’, zei hij ‘had-
den wij hier in dit land géén allochtonen: 
Sinterklaas was de enige vreemdeling en die 
ging na enige tijd uit zichzelf weer weg’.

Over naar serieuze zaken. Wat is er gebeurd in 
2013? Koningin Beatrix trad af en we hebben 
nu een Koning en een Koningin. Prins Friso 
overlijdt. Obama bleef President en we hadden 
weer een ongelooflijke natuurramp, dit keer op 
de Filippijnen. De burgeroorlog in Syrië ging 
onverminderd door, er waren geloofsoorlogen 
in Afrika. Een bomaanslag in Boston aan het 
einde van een marathon, er kwam een nieuwe 
Paus die als een wervelwind door het Vaticaan 
en de Katholieke kerk bezemt. De ingestorte 

Theo Damen in Nieuwjaarstoespraak 2014: 

Ophoging ledenbestand: ‘Wij zijn allemaal 
verantwoordelijke ambassadeurs’

kledingfabriek in Bangladesh. Een spoorweg-
ongeval in Spanje en de dood van Mandela. 
Vooral ellende, want goed nieuws, is geen 
nieuws. Maar wel de lekkerste zomer sinds 
tijden.

Wat gebeurde er afgelopen jaar zoal in onze 
Sociëteit? Onze pachter/cateraar Boenk gaat 
failliet en binnen de kortst mogelijke tijd 
staat er een nieuwe. Met Sallo’s wordt door 
de exploitatiecommissie een prima oplos-
sing gevonden. De woensdagavond is nooit in 
gevaar geweest. Binnen relatief korte tijd wordt 
er een commissie gevormd die aan het onder-
zoeken is wat de beste exploitatie-oplossing 
voor onze toekomst is. Karel Korswagen wordt 
door de Algemene Vergadering benoemd tot 
Lid van Verdienste. Wethouder Baldewsingh 
reikt ons de monumentenprijs 2012 van Den 
Haag uit en spreekt tot veler genoegen op 
de Diesviering. En verder wordt er gebiljart, 
gekaart, gegolfd, af en toe gekegeld,  ‘gemotor-
fietst’ en ‘geïntellectueeld’ bij de vernuftelin-

De glazen omhoog ‘op het nieuwe jaar’.
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gen. Anonymus organiseert prachtige evene-
menten met als sluitstuk een uniek en uiterst 
sfeervol Kerstgala. 

Helaas verloren wij in 2013 ook dierbare 
Soosvrienden. Traditiegetrouw worden die 
tijdens de nieuwjaarsreceptie herdacht. 
Jeroom Declerck overleed op 7 maart 2013. Een 
bescheiden persoon. Nooit zal ik zijn gevleu-
gelde uitspraak vergeten ‘ik ben geen Belg, 
maar een Vlaming’. In mei ontvielen ons twee 
Soosvrienden vlak na elkaar. Op 24 mei Sjaak 
Hooymans. Veel te jong, nog maar 63 jaar oud 
en nog vol plannen wat hij in zijn pensioentijd 
zou gaan doen. In ons geheugen blijft gegrift 
bij het edele kurken: ‘een Hooijmansje maken’. 
Ook zo blijft Sjaak voortleven in onze herin-
nering. André Nap overleed twee dagen later, 
80 jaar oud. André had een passie voor kaarten 
maar langzamerhand moest hij het spel zonder 
aas of joker uitspelen. En plotseling overleed 
in oktober Jan Kloeze. Jan voelde zich thuis in 
het oude-heren-hoekje. Hij was altijd ingeto-
gen, nooit uitbundig, wel betrokken. Zo zullen 
wij ons hem ook blijven herinneren.
Mag ik u vragen om staande enige ogenblikken 
stilte te betrachten om hen te gedenken? 
Ook denken wij vandaag aan onze zieken en 
wensen hen van harte beterschap. Wij allen 
hopen dat 2014 hun een goede gezondheid zal 
brengen.

Nu naar onze gemeenschappelijke dank. Ik 
wil vanaf deze plaats mijn bijzondere dank 
uitspreken aan u allen die het mogelijk maken 
om onze Sociëteit te laten zijn wat het is: 
een gezellige ontmoetingsplaats voor velen. 
Gezelligheid kent geen tijd. 

De afgelopen jaren noemde ik hier elk afzon-
derlijk verband of individu bij naam. Dat is 
echter een lijst van ongeveer een halve pagina. 
Dat leek mij teveel voor deze toespraak. Het 
betekent echter wel dat er veel leden van 
onze Sociëteit ongelooflijk betrokken zijn bij 
activiteiten, die het gezicht van onze Sociëteit 

bepalen. Namens ons allen wil ik al diegenen 
binnen onze Sociëteit die zich ten koste van 
veel vrije tijd inzetten voor het wel  en wee van 
ons allen, bijzonder hartelijk danken.
Ik maak twee uitzonderingen omdat het twee 
nieuwe groepen zijn. Bijzondere dank aan alle 

Soepel uitserveren tussen de tafels.

Deze keer kregen de dames de eerste keus.

Hiep hiep hoera voor 2014. Het was genieten aan de ‘Voorburgtafel’.
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leden en adviseurs van de commissie onderzoek 
soos exploitatie. Zij zijn bezig met een heel 
belangrijke en veel tijd kostende klus voor de 
toekomst van onze sociëteit. Ook voor hen 
bijzonder veel dank.
Ook heel veel hulde voor onze vrijwilligers die 
op gezette tijden bardienst draaien als kleine 
clubjes in ons gebouw actief zijn. Zonder die 
vrijwillige barkeepers zou dat niet lukken.
Dank ook aan onze cateraar Sallos, zijn zoon 
Jeroen en zijn personeel, onze gastvrouwen en 
gastheren. 

Wat heeft het nieuwe jaar voor ons in petto? 

Hoe wordt ons Soosuitje? Wordt dit misschien 
het jaar van een nieuwe weg voor onze Sociëteit 
op het gebied van exploitatie? Kunnen wij 
nieuwe restauratie- en verbouwingsplannen 
gaan maken? Wat doen wij met de kegelbaan? 
Kunnen wij ons ledenbestand weer omhoog 
krijgen? Hiervoor zijn wij allemaal de verant-
woordelijke ambassadeurs. Gaan wij in 2014 
nog beter met elkaar om als Soosvrienden, op 
basis van respect en waardigheid? Ook dit jaar 
zal wederom verrassend blijken! Laten wij er 
vol enthousiasme aan beginnen.

Ik wens ons allen een fantastisch 2014. 

Frans kwam sterk uit de hoek.

Een luisterend oor van Henriette en Dick bij Stad. Ook Theo en Margo genoten zichtbaar.

Klinkende glazen van Marie en Wijnand.

Applaus voor Sallo en zijn team.

De grap van Cees viel goed bij Lies.
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Militair spektakel rond 
historische Vaandelgroet
De viering van 200 jaar Koninklijke Landmacht begon op 9 
januari op Plein 1813 met de Vaandelgroet aan Koning Willem-

Alexander. Het werd een militair spektakel van de eerste orde dat dankzij onze voorzitter ook 
door een aantal leden van de sociëteit van nabij kon worden gevolgd. Alle onderdelen van de 
Krijgsmacht waren vertegenwoordigd. De beelden zeggen meer dan duizend woorden. Alfred 
van Bunge maakte de foto’s.
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Bellweg 16, 2627 AW Delft
Tel. 015 - 251 40 00
Fax 015 - 251 40 01
info@awiversenter.nl
www.awiverscenter.nl

Kwaliteit en onderscheid

◼ Bedrijfsstrategie & Ondernemingsplannen

◼ Bedrijfsovernames & Bedrijfsoverdracht

◼ Financieringsbegeleiding

Drs. M. (Michiel) van de Weijer
Email: michiel.vandeweijer@cmenp.nl
Mobiel: +31 (0) 6 208 08 273

Claassen, Moolenbeek & Partners, Prins Hendrikstraat 10, 2518 HR Den Haag, +31 (0)70 363 03 40

Cor back in town
Cor van Kuijen is na jaren van afwezigheid 
terug op het nest. Bij het weerzien in de 
sociëteit werd hij hartelijk begroet door 
Cees Buskens, Rob van Hulst en Andries 
Andrea. 
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De opheffing van kegelclub ‘De Grote Nul’ 
van Sociëteit De Witte werd bekrachtigd met 
een laatste wedstrijd tegen de eigen kegelaars 
van ‘Onder Ons’. Rob Jansen en Jan Planken 
voerden op deze historische avond de regie en 
deden dat als vanouds met grote overgave. We 
zagen onze soosleden met verve hun kegel-
talent botvieren en er werden mooie resul-
taten geboekt. De indruk bestond dat wij de 
punten wel iets te gemakkelijk weggaven. De 

‘De Grote Nul’ winnaar slotduel 
resultaten waren niet genoeg om de mannen 
van ‘De Grote Nul’ uiteindelijk met de eer te 
zien strijken. Niettemin kreeg Rob Jansen uit 
handen van de tegenpartij een trofee uitge-
reikt in de vorm van een reuzenkegel die door 
alle jaren heen ‘De Grote Nul’ symboliseerde. 
Vermeldenswaard mag nog zijn dat Koos van 
der Kruk door een stoel zakte bij het gade-
slaan van de wedstrijd. Hij kwam er zonder 
kleerscheuren vanaf. 
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Biecht je wel eens? ‘Nooit!’ Biechtte je vroeger wel? ‘O 
zeker weten, vroeger toen ik nog thuis woonde en op de 
middelbare school zat. Maar daar was het dan ook de 
laatste keer. Zal ik nooit vergeten. ‘t Was vlak voor het 
eindexamen. Ik zat op het Aloysius College (AC), waar de 
paters Jezuïeten de pauselijke scepter zwaaiden. Behalve 
leraar waren zij ook degenen die de biecht afnamen. 
Toen op school was dat een min of meer verplicht 
nummer. Die laatste keer was dat mijn leraar Frans, de 
avond  voordat ik aan het eindexamen moest beginnen. 
Hoor ik ineens door de ‘mazen’ van de biechtstoel: ‘t 
Komt allemaal prima voor elkaar, jongen, maak je niet 
ongerust’. Omdat ik inmiddels zeven jaar bezig was aan 
de opleiding, waar de meeste anderen maar 5 jaar over 
deden, vond men kennelijk dat  de school nu eindelijk 
maar eens met een diploma moest worden afgesloten. 
Had allemaal lang genoeg geduurd.

Zo begon ik het gesprek met de man, die 
al zoveel collega-soosleden de biecht heeft 
afgenomen. Die eigenlijk helemaal geen zin 

had om zelf een keer helemaal ‘uitgekleed’ 
te worden. Overtuigingskracht, een copieuze 
maaltijd (met dank aan Jeannine) en een goed 
glas wijn (Sauvignon blanc) hielpen hem over 

Lex van Hulst in de biechtstoel van 
Andries Andrea

Biechtvader van de Sociëteit ook een gevierd Bouwpastoor,
maar vooral een Pater Familias pur sang

Wat zijn je hobby’s?
Mijn twee dochters en vijf kleinkinderen.

de drempel heen. Overigens vertellen de 
annalen (incl. Lex zelf ) niet of papa Pierre, u 
weet wel, die ons in de bibliotheek nog altijd 
minzaam in de gaten houdt, bij het succesvol 
afronden van het eindexamen een rol heeft 
gespeeld.

Beneurdenhout
Geboren op 9 maart 1943 in Den Haag, in 
het Benoordenhout, waar het ouderlijk huis 
stond. Een echte Hagenaar (geen Hagenees 
dus). Echtere Hagenaren dan Lex bestaan er 

Onder de kerstboom werd de biecht afgenomen
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nen worden. Want leraar is toch een mooi vak. 
Helaas pakte dat volledig verkeerd uit. 
Onze Lex was meer met toneel en cabaret 
bezig en zat in de tijd die  nog over bleef 
achter de meisjes aan. Allemaal onschuldig 
volgens Lex. Maar stille wateren... en als de 
stenen van een huis aan de Prins Albertlaan, 
waar nu een ander sooslid woont, zouden 
kunnen spreken...
Vader Pierre zag dit alles met lede ogen aan 
en greep in: ‘terug naar het AC, terug naar de 
discipline van de Jezuïeten’. Wat uiteindelijk 
resulteerde in het behalen van het diploma 
HBS A (boekhouden en handelsrekenen). 
Leraar Engels is het dus nooit geworden.

Redding als bouwpastoor bij V&D
Maar wat nu? Verder studeren was geen 
optie. Gelukkig was er een buurman met een 
aardige functie bij V&D. Die bracht redding. 

volgens mij niet. De wijk, bekend van zijn 
halve onsjes ham en de olievlek voor de deur 
zonder een auto te bezitten. Zoon van Pierre, 
tijdens wiens voorzitterschap ik lid werd van 
onze sociëteit en Annie Lammers, echtgenote, 
die graag op de sociëteit aanwezig was, zodra 
zich daar de gelegenheid toe bood. Heeft één 
broer (kennen we die?) en drie zussen. De 
lagere school werd daar uiterst ordentelijk en 
geruisloos doorlopen.

De harde hand van Vader Pierre
Na de lagere school ging men (de jongens!) 
in huize Van Hulst automatisch door naar 
het Aloysius College (AC). In het geval Lex 
ging dat wat minder vlotjes en daarom werd 
tussentijds de overstap gemaakt naar het 
Gymnasium op het Maartens Lyceum in 
Voorburg. met de bedoeling om onder een 
wat minder strak regime de middelbare 
school af te ronden, zodat met dat diploma op 
zak aan de studie Engels begonnen zou kun-

Wat doe je op zaterdag?
‘s morgens: huishouden (stofzuigen)
‘s middags: administratie en lezen van folders en 
locale pers
‘s avonds: strijken ( tot 22.35), Studio Sport (v.a. 22.35)

Wat doe je op zondag?
Computeren, de ‘biechtstoel’, koken en lezen 
(van een goed boek)

En zo stond Lex van de ene op de andere dag 
in het magazijn van Vroom en Dreesmann. Je 
moet onderaan beginnen was kennelijk het 
devies van Anton (Dreesmann). Maar met een 
HBS diploma op zak val je daar dan snel op. 
Ook Nico (neef van Anton) zag dat en liet Lex 
eerst veel afdelingen doorlopen, van verkoop 
op de platenafdeling tot het inrichten van 
etalages, om hem vervolgens naar de interne 
kaderopleiding te sturen. Zo bracht hij het tot 
chef van een afdeling. 

Toen kwamen ook de eerste pennenvruch-
ten van zijn hand: in het eigen magazine van 
V&D.  Zoals gezegd zag neef Nico dit alles met 
genoegen aan en stuurde Lex naar de hogere 
kaderopleiding. Hij moest ook het land in 
om bouw en inrichting van nieuwe vesti-
gingen te begeleiden. Daar lag nog wel eens 
een spanningsveld tussen de bouwers en de 
commerciële mensen. Lex bleek een meester 
te zijn in het oplossen van de problemen die 
daarbij ontstonden. Het leverde hem binnen 
het bedrijf de titel ‘Bouwpastoor’ op, een rol 
die hij met verve speelde.. 

Heb je een smartphone?
Nee !!! Email en Internet vind ik voldoende.

De klokken van de kapel (Maartenscollege) waren sweet 
memory voor Lex
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worden de opdrachten wat minder worden en 
uiteindelijk helemaal opdrogen? Stilzitten wil 
je ook niet. Dan ga je vrijwilligerswerk doen. 
Een ware missie op zich. Dat werd een nieuwe 
hobby met het rijden van ouderen – zelf is hij 
een ‘jonkie’ daarmee vergeleken – naar wat 
voor locale bestemming dan ook. Ziekenhuis, 
dokter, kapper, noem maar op. Lex kan daar 
smeuïg over vertellen. Een ‘smaakmaker’ 
is een dame van 93 die door Lex met enige 
regelmaat naar de schoonheidsspecialiste 
wordt gereden. Of Botox af en toe onderwerp 
van gesprek is, houdt Lex, zoals dat hoort, 
voor zichzelf. Mind you.

Veel tijd blijft er over en wordt het liefst  
besteed aan de gezinnen van zijn twee doch-
ters. De vijf kleinkinderen zien opa graag elke 
week een dag komen. Dat zijn toch de kersen 
op de taart van Lex. Elke dag koken voor zich 

Wat is je lievelingsdrankje?
Witte wijn, Sauvignon blanc

Wat is je lievelingsgerecht?
Chili con carne

Wat is het mooiste boek ooit gelezen?
Haar naam was Sarah

Wat zou je in je leven hebben willen missen?
Mijn echtscheiding

Nu wordt het duidelijk waarom in ons 
smoelenboek als beroep ‘intermediair’ wordt 
genoemd. Al hoewel de relatie met ‘biecht-
vader’ daar niet voor onder doet. Een grote 
carrière lag in ‘t verschiet. En aldus belandde 
Lex overal in het land en moest daarvoor ook 
regelmatig verhuizen. Zo hebben zijn 2 doch-
ters vele lagere scholen bezocht, o.a. in Losser 
en Breda.

‘Elk nadeel heb z’n voordeel’
Toch kwam er na 20 jaar – we hebben het 
over 1987 –  een einde aan de samenwerking 
en liep ook privé het een en ander niet naar 
wens, zodat je bijna van een rampjaar kunt 
spreken. Maar dat maakt een mens soms extra 
creatief. Gelukkig had Lex inmiddels veel 
ervaring opgedaan met het schrijven van arti-
kelen wat zelfs tot bijdragen in de regiokrant 
De Gelderlander leidde. Met deze bagage 

meldde hij zich bij grootwinkelbedrijven en 
(semi)overheidsinstellingen om personeels-
magazines op te zetten. Heel trendy in die 
tijd. Een nieuwe ZZP-er was geboren. En dat 
natuurlijk in de warme stijl zoals wij die van 
de ‘Biechtstoel’ kennen. Met veel plezier en 
enthousiasme heeft Lex dit tot z’n 65e volge-
houden.

Het leven ná 65
Wat doe je als, zoals gebruikelijk, bij het ouder 

zelf, stofzuigen en andere dagelijkse beslom-
meringen vullen de rest van de week op. De 
zondagmorgen is natuurlijk voor de ‘biecht-
stoel’, althans de voorbereidingen daarvan.

Carrière in De Soos
Inmiddels was Lex in 1998 lid geworden van 
onze sociëteit. Op voordracht van broer Rob, 
die een half jaar daarvoor lid geworden was.  
Toen de beide broers weer terug kwamen naar 
Voorburg was het eigenlijk logisch dat ze lid 

Thuis bij Andries werd de biecht voortgezet

Onderweg kwamen nieuwe zieleroerselen naar boven
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werden van de sociëteit, als u bedenkt dat zij 
in hun jeugdjaren al door hun vader naar alle 
feesten in de sociëteit werden meegesleurd. In 
de soos voelde Lex zich onmiddellijk als een 
vis in het water. De bekende carrière van lid 

Wat is je lievelings muzieknummer?
 ‘When I see you in heaven’ van Eric Clapton

Als je zou moeten emigreren, waarheen dan het liefst?
Frankrijk

Onverwacht wordt een afspraak afgezegd, wat ga je 
dan doen?
Lezen (een boek, geen E-reader)

Anonymus, Ballotagecommissie tot uiteindelijk 
Lid van het Bestuur was dan ook niet vreemd. 
Nu houdt hij zich alleen nog bezig met het 
schrijven van zijn ‘biechtstoel’, een rol die hem, 
als u het vorenstaande heeft gelezen, begrijpe-
lijk gemakkelijk afgaat. In overleg met de redac-
tie kiest hij zijn ‘slachoffers’ uit. Echte criteria 
daarvoor worden niet gehanteerd. Eigenlijk wil 
iedereen maar al te graag, denken we.

Stoppen of doorgaan?
De ‘biechtstoel’ is naast de Kronieken van 
Karel en de Kronkels van Kees een begrip 
geworden. Niettemin zou hij er eigenlijk best 
mee willen stoppen maar zijn wollig gebruik 
van de Nederlandse taal willen we niet mis-
sen. Bovendien staan er nog zo’n vijftig leden 
te trappelen om ‘gehoord’ of zo u wil ‘uitge-
kleed’ te worden. 
DUS LEX GEWOON DÓÓRGAAN.

Slot
Kortom, ik sprak met een betrokken man, die 
van zich zelf zegt dat  hij enerzijds stabiel is 
maar anderzijds toch altijd weer op zoek is 
naar nieuwe dingen in elke vorm dan ook. 
Het één sluit het ander niet uit.

Kinderen en kleinkinderen, voor familieman Lex zijn lust en zijn leven
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Het begon op het station Den Haag Centraal. 
Een door de organisatie op het laatste moment 
bestelde touringcar van het vermaarde JoJo-
tours stond klaar om ons naar Schiedam te 
brengen. Om half tien ging de klassiek ogende 
deur van een reusachtige molen voor ons open. 
Dit was dé ontvangstruimte van het inmiddels 
wereldberoemde en in Nederland onbekendere 
Vodka-merk Ketel One. Van de makers van de 
Jonge Jenever Ketel 1. De molen, gebouwd in 
2005 en een replica van in de omgeving te vin-
den molens, biedt plaats aan de vele bezoekers 
die Nolet jaarlijks ontvangt. 

Gastheer Willem en zijn assistenten verwel-
komden ons met koffie en gaven een ‘korte’ 
inleiding over de historie van inmiddels een 
van de oudste familiebedrijven die ons land 
rijk is. Sinds 1691 staat hier een Nolet aan het 
roer. De 11e en 12e generatie zijn inmiddels 
actief in het bedrijf en die continuïteit maakt 
dat ze samen met de financiële onafhankelijk-
heid de tand des tijds hebben kunnen door-
staan. Het had niet veel gescheeld of Nolet was 
ook ten onder gegaan aan het Breezer-geweld 
en de dalende consumptie van het zogenaamde 
binnenlands gedestilleerd.  Om u een idee te 
geven, 100 jaar geleden waren er nog 300 ver-
gelijkbare kleine destilleerderijen en nu nog 3. 
Het grote omslagpunt voor Nolet is te danken 
aan de move naar de VS en (wie wat bewaart 
heeft wat) de receptuur van een kwaliteitsvodka 
uit begin 19e eeuw. Dit verpakt in een fraai 
marketingjasje “American style” heeft ervoor 

Het werd een mooie soosdag 
buitengaats
Door Maxime Hendrickx

20 januari: het jaarlijkse Soosuitje met deze keer Jos Hennequin 
en Rob van Hulst als de organisatoren van dienst. Zij hadden 
zich echt uitgesloofd! Water leek dit jaar het thema. Of dit 
nu sloeg op het weer (ietwat druilerig), het levenswater 
(Destilleerderij Nolet) of een rondvaart door de (bijna) grootste 
haven van de wereld. Water alom. 

gezorgd dat ze inmiddels met de grootste kwa-
liteitsvodka’s mee  kunnen doen. De rondlei-
ding was een fraai kijkje in het hypermoderne 
en toch industriële erfgoed wat ons land rijk is. 
Bij vertrek stond ons allen een heuse goodybag 
te wachten met een flesje Ketel 1. 

De dag vervolgde met een wandeling richting 
de Ostara. Deze boot, waar een heerlijke lunch 
werd genoten, kreeg al snel veel weg van een 
Soos, maar dan op het water.  Af en toe verwit-
tigde de kapitein ons van een bezienswaar-
digheid in de haven en op het achterdek was 
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een en ander zeer goed te zien. Binnen bleef 
het een gezellige bedoeling, maar toen we de 
SS Rotterdam naderden ging een ieder toch 
maar al te graag van boord om dit historische 
cruiseschip te bezoeken. Een kleine domper 
op de feestvreugde toen bleek dat er slechts 
enkele dekken openbaar waren. Maar niet 
getreurd, ‘onze’ Astara lag trouw langs zij en al 
snel vervolgden we hier onze reguliere Soos-
activiteiten. Een biljart ontbrak er nog maar 
aan, maar toen het schip weer in Schiedam 
aanmeerde waren er toch best wat leden die 
nog even hadden willen blijven zitten. Maar 
JoJo tours riep. 

Zij zetten ons af voor de eindbestemming van 
de dag, etablissement ’t Sterretje in het hart 
van het pittoreske Schiedam. De borrel ging 
vrolijk verder, hoewel vrolijk… Even aftasten 
met de dames en heren achter de bar, maar 
het ijs leek al snel gebroken. Het heerlijke 
diner werd na al dat geborrel in dank aan-
vaard, waarna de tocht huiswaarts werd 
ingezet. Het was weer een memorabele dag. 
Volgend jaar zeker weer!

Dames op 3 april 
weer aan tafel
De Damesgroep Sociëteit ‘De Vereeniging’ 
werd in 1992 in het leven geroepen door 
een aantal zeer betrokken echtgenotes/
partners van de leden van deze Sociëteit. 
De doelstelling was en is eigenlijk nog, 
dat weduwen van Soosleden betrokken 
blijven bij de Sociëteit. Om dit te bewerk-
stelligen werd gekozen voor 5 dinerbij-
eenkomsten per jaar. De eerstvolgende 
bijeenkomst zal plaatsvinden op

DONDERDAG 3 APRIL
In het Sociëteitsgebouw
Bar open vanaf 18.00 uur

en zal verzorgd worden door
Kookclub  “LEDEN KOKEN VOOR LEDEN”

Voor inlichtingen en/of aanmelden 
kunt u mij bereiken via: Eveline Lansink 
e-mail: hj.lansink@planet.nl  (070 3 55 99 67)

Actief soosleven is 
een must
Wat moet je doen om gezond oud te 
worden? Deze vraag is beantwoord door R. 
Westendorp, hoogleraar ouderen genees-
kunde en schrijver van het boek Oud wor-
den zonder het te zijn. Hij zegt: 
'Om te beginnen geloof ik totaal niet in 
gezondheidgoeroes of speciale therapieën. 
Het zit hem in simpele dingen. Niet roken 
is een factor. Je moet je lijf niet uitwonen. 
Een tweede factor is dat je vooral niet moet 
stilvallen op hogere leeftijd. Niet opeens 
de lift nemen in plaats van de trap 'want ik 
ben nu ook al 78'. Als er een ding cruciaal is, 
dan is dat: actief blijven. En vooral ook het 
in tact houden van een rijk sociaal leven. 
Omring je met mensen. Alleen zijn is veel 
dodelijker dan roken. Vitaal oud worden is 
hard werken. Houd dat lijf en dat sociaal 
leven geolied. Als je daar je best voor doet 
dan maak je meters."
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Menno Alkema

“Wij regelen he
t 

voor u, zodat u 

rustig kunt slapen.”
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Ron Verschoor alias 
‘Ons Hummertje’
Een feestelijk primeurtje voor Ron Verschoor. 
In december werd bij hem de bestelde 
knalrode mini-hummer afgeleverd, de eerste 
in Nederland. Importeur Mango Mobility 
BV lanceerde het Hummertje als een ‘hippe 
stadsauto’. Maar is dit hoekige voertuig wel 
een auto? Nee, het is een elektrische brom-
mobiel echter wel met volledige toelating op 
de weg. Als je een scooterrijbewijs hebt mag 
je er in rijden. De hoogste snelheid is 45 km 
en de actieradius 60 km. De ‘voorloper’ van 
deze brommobiel is de zware Hummer, die 
kast van een auto waarin je beter niet achter 
het stuur gezien kan worden. Maar deze mini 
geldt meer als een speelgoedje dat voorlopig 
nog wel als bezienswaardig en opvallend 
geldt. Een automobilist met haast heeft pech 
als hij de mini-hummer voor zich heeft. Het 
deert Ron Verschoor allerminst. Voor hem is 
het een geruisloos en vorstelijk voertuig, deze 
bijzondere brommobiel. ‘De eerste ervan in 
Nederland te hebben is best kicken’, zegt hij. 
De gelijkenis met de grote Hummerbroer is 
onmiskenbaar.  
Na een bericht op voorburginsite.nl kwam 
De Telegraaf bij hem langs en dat leverde 
Ron veel reacties op.  Zo ook in de sociëteit 
waar hij ‘ons hummertje’ werd genoemd. 

VAN DE KANT 
BEZIEN
Door Cees Postema

HNW
Het Nieuwe Werken, dat is vandaag de dag het 
motto van de gemiddelde ambtenaar of kantoor-
bediende. Als je mee wil tellen werk je volgens het 
HNW concept, of je wil of niet. 
HNW is in. HNW moet. Achterliggend doel is 
om de huisvestingskosten van het doorsnee kan-
toor terug te brengen tot een acceptabel niveau 
en tegelijkertijd alle medewerkers het volledige 
digitale en papierloze tijdperk in te leiden en 
flexibeler te laten worden.
De introductie gaat gepaard met een heel nieuw 
jargon met termen als: ‘flexplekken’, ‘tijd- en 
plaatsonafhankelijk werken’ en ‘aanlandplekken’.
Zegeningen van de moderne tijd. Als belastingbe-
taler kan ik het streven om huisvestingskosten te 
drukken wel onderschrijven. Wie op een vrijdag 
door een kantoorpand loopt ziet veel ruimten 
waar zonder slachtoffers te maken een kanon kan 
worden afgeschoten. Weinig doelmatig dus. 
Maar werk houdt ook in samenwerken en daarin 
speelt fysiek ontmoeten natuurlijk ook een rol. 
Dat gebeurt dan op dinsdag bij voorkeur en dan 
is het verstandig om heel vroeg te beginnen om 
nog een plekje te krijgen.
Social media dan als oplossing? Ik heb nu regel-
matig vergaderingen waarbij één of meerdere 
deelnemers via Skype of Facetime een bijdrage 
leveren. Het is even wennen maar het ‘werkt’ wel.
Maar als ik ‘s ochtends begin op een weer andere 
plek dan de dag ervoor en ik zit weer te stoeien 
met de stoelinstelling (hoogte, ruggensteun) dan 
kan ik toch een enkele krachtterm niet altijd 
vermijden en verlang terug naar mijn oude 
kantoorruimte met de vertrouwde boekenkast en 
de ladekast waarin ik elk dossier feilloos wist te 
vinden.  
Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken maakt 
het mogelijk om ook vanaf je eigen thuisbureau 
‘je uren te maken’. Makkelijk, maar ook gevaar-
lijk. Waar houdt werken op en begint privé? Per 
slot van rekening wil je niet getrouwd zijn met je 
werk. Veranderen, het blijft moeilijk.
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Lintje
De bijnaam 'lintje' hebben onderscheidingen te 
danken aan het feit dat de kruizen of medailles 
altijd aan een lint zijn bevestigd. Dit geldt voor 
zowel de modelonderscheiding als de minia-
tuur: hoe hoger de graad, hoe langer en breder 
het lint. Bovendien zijn de draaginsignes ook 
van lint vervaardigd.

In de civiele dracht onderscheiden we de vol-
gende draaginsignes:
- strikjes voor het Lid van de orde en voor de 

Ridder
- een rozet voor de Officier
- een rozet met zilveren bies voor de 

Commandeur
- een rozet met half zilveren, half gouden bies 

voor de Grootofficier
- een rozet met gouden bies voor de dragers 

van het Grootkruis.

Militaire draagtekens worden batons (stok-
jes) genoemd, maar eigenlijk lijken ze meer 
op baksteentjes. Er zijn bij de draaginsignes 
geen verschillen tussen dames- en heren-
insignes. Dat is wel het geval bij modelinsig-
nes; de damesmodellen (met inbegrip van het 
Grootkruis) zijn bevestigd aan een fraai gestrikt 
lint.

Wie een ‘lintje’ krijgt, ontvangt niet één, maar 
een hele verzameling eretekenen:
- het modelversiersel van de onderscheiding,
- het knoopsgatversiersel (strikje, rozet) en 

soms
- de miniatuur ( een verkleind exemplaar van 

het modelversiersel ).
De modelversierselen draagt U op de dag dat 
de onderscheiding wordt uitgereikt; en of U 

Het protocol rond onderscheidingen
Maak van uw borst geen uitstalkast
Door Aloys Arkesteijn

Onlangs is het Bestuur benaderd door een sooslid met de mededeling dat onderscheidingen ook 
op een smoking kunnen worden gedragen. Na wat uitzoekwerk door  Frans van den Heuvel, waar-
voor onze dank,  hierbij een kopie uit ‘Protocol’ waarin alles hierover duidelijk wordt.  

dan een T-shirt of een pak aanhebt, ze wor-
den U (links ) opgespeld (Officier, Ridder, Lid) 
of omgehangen ( Grootkruis, Grootofficier, 
Commandeur). Behalve op de dag van de 
uitreiking bent U niet verplicht de onderschei-
ding – en welk ereteken dan ook – te dragen. 
Doet U dit wel, dan is het goed de onder-
staande richtlijnen hiervoor in acht te nemen.

Dagelijks tenue
Het knoopsgatversiersel draagt U alleen op een 
pak, op een jacquet of op een geklede jurk of 
pakje (midden rechts, een decimeter onder Uw 
sleutelbeen ). Draag het lintje niet op spor-
tieve en/of vrijetijdskleding ( van sportjasje 
tot zomerjurk ), laat staan een trainingspak. 
Het staat echt niet, en voor Uw sportmak-
kers en familieleden, die allang weten dat 
U bent onderscheiden, maakt het niets uit. 
Draag alleen het hoogste teken binnen een 
orde. Wanneer u na Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau wordt bevorderd tot Officier, 
draagt U dus alleen de officiersrozet. Draag 
er nooit meer dan een ! Dat geldt ook voor de 
verschillende eretekens – ook daar óf model, 
óf miniatuur óf lintje. En naast het lintje biedt 
Uw knoopsgat geen ruimte meer voor het 
Rotary- c.q. Lions-speldje. Maak van Uw borst 
geen uitstalkast.
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Gelegenheidskleding
Als een uitnodiging ‘groot gala’ vermeldt, mag 
U ‘alles uit de kast halen’. Over het algemeen 
zal dit tijdens een officieel of staatbezoek zijn, 
waar de dress-code groot gala (rokkostuum 
en avondtoilet) luidt. Van de Officiers- en 
Riddergraden draagt U dan alleen de mini-
atuur-eretekens, van de Grootofficiers- en 
Commandeurskruizen een modelteken met 
lint en een eventuele tweede daaronder zonder 
lint. Het Grootkruis draagt U onder uw jasje 
en vest. U draagt het Grootkruis over het vest, 
wanneer het staatshoofd van het land, dat deze 
onderscheiding heeft verleend, in persoon 
aanwezig is. Grootkruizen worden vrijwel 
altijd gedragen van de rechterschouder naar de 
linker heup, alsof er een sabel aan zou kunnen 
hangen. Daar stamt het natuurlijk ook van af.

Vroeger droeg men een decoratie nooit op een 
smoking – van origine een huisjasje, dat heren 
thuis aantrokken als ze na het diner naar de 
rookkamer gingen. Het was Prins Claus die 
in Nederland begin jaren negentig, tijdens 
het staatsbezoek van de Poolse president Lech 
Walesa, de trend zette de miniatuuruitvoering 
op een smoking te dragen. Sindsdien dragen 
mannen tijdens formele/officiële ontvangsten 
een miniatuurteken op de revers van de smo-
king. Of vrouwen deze trend volgen zal de tijd 
leren. De Russen kennen dit gebruik overigens 
al jaren, dus bent U daar te gast, geneer U dan 
niet. Vindt de ontvangst evenwel plaats op de 
Nederlandse ambassade te Moskou, dan geldt 
het vaderlandse protocol en beperkt de ‘uitstal-
kast’ zich tot één miniatuur. 

Het is niet gebruikelijk bij een begrafenis/
crematie decoraties op een jacquet te dragen; 
de code is immers ‘zo sober mogelijk’, en daar 
passen geen onderscheidingen bij. Het is 
oud-strijders toegestaan om hun eretekens in 
modeluitvoering op burgerkleding te dra-
gen tijdens bijvoorbeeld een defilé. Volgens 
de Kanselarij der Nederlandse Orden is het 
toegestaan op de smoking  meerdere minia-
turen te dragen en in voorkomende gevallen 
één halskruis (Grootofficier of Commandeur), 
echter geen sjerp of rozetten (plaques).

Of het toeval is weten we niet, maar je 
kledingstukken zo gefatsoeneerd achter-
laten in de garderobe levert wel een grappig 
beeld op. Het enige wat we hier missen is 
een menselijke lichaam.  En dat zou dan 
van Jaap Stollenberg moeten zijn, gaat het 
gerucht. Het was Koos van der Kruk die van 
dit opmerkelijke beeld deze foto maakte. 
Hoed, jack, shawl, regenbroek, laarzen en 
koffer sluiten waarachtig aan.

Op 8 januari ging Sallo op z'n Italiaans. 'Dat 
werd zeer gewaardeerd', meldt Sjoerd die 
ook deze foto maakte.
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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

Verbouwingen
Renovatie
Onderhoud
Uitbouwen

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

 Leo de Bruin
 Aannemer van onderhoudswerken

Veerpolder1-B • 2361 KV WARMOND • 071 30 50 250

info@maximaal.info  www.maximaal.info

Maximaal 

verzekerd tegen 

minimale premie
Voor al uw schade- en levensverzekeringen
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In de middeleeuwen was er onder de wel-
gestelden behoefte aan saamhorigheid en 
werden de gilden opgericht. Schieten was 
een geliefde hobby(schutters-verenigingen). 
In 1795 tijdens de Franse Revolutie werden ze 
opgeheven, als zijnde mogelijk staatsgevaar-
lijk. Toch bleef de behoefte aan het “bij elkaar 
komen” en zo ontstonden de sociëteiten met 
vaak het predikaat ‘literair’ om de Fransen te 
misleiden. Het schieten werd vervangen door 
kolven en later kegelen. Je kunt dus stellen 
dat er al zo’n 1000 jaar onder de welgestelde 
mannen behoefte was aan ‘gezelligheid’.

Moderne filosofie
De filosofen in die tijd waren op grond van 
hun “moderne filosofie” van mening dat in 
een gemeenschap en dus ook in zo’n sociëteit 
“consensus”nodig was en stelde derhalve een 
aantal basisregels op:
• doel moet altijd gezelligheid blijven.
• gebruik zo min mogelijk moeilijke woorden 

(die een ander misschien niet begrijpt)
• wees transparant als je iets gedaan wilt krij-

gen
• onze lichaamstaal moet vertrouwen uitstralen

Op basis hiervan moesten vogels van verschil-
lend pluimage (karakters, vaardigheden) mak-
kelijk met elkaar kunnen omgaan.
Zo was het tot het einde van de 20e eeuw. 
Echter, in de loop van de jaren ‘60 krijgt 
democratisering in de hele samenleving 
de overhand: meerderheden luisteren naar 
minderheden, klassen vervallen, mores 
veranderen en irritaties nemen toe. Filosoof 
Habemas, als aanhanger van de moderne 
filosofie, onderkende dat en was van mening 
dat in woord en daad zowel verstand als de 

Persoonlijk elkaars lot aantrekken
menselijke waarde een even grote rol spelen. 
Het hanteren van deze regels was zijn ant-
woord hierop.

Postmoderne filosofie
In de 20e eeuw verandert er echter op het 
gebied van de communicatie veel. Mobiel bel-
len en sms-en, internet, Twitter en Facebook 
doen hun intrede. We vinden het gezellig om 
contact met elkaar te hebben zonder elkaar 
te zien. Dit laatste wordt als onbelangrijk 
ervaren.

Als antwoord hierop ontwikkelt zich de post-
moderne filosofie. De tools daarvan zijn:
• Zorg dat je lichaam in beweging blijft.
• Roken mag niet meer (zeggen ze), maar blijf 

vooral moppen tappen onder het genot van 
een drankje. Vermijd het bekijken van zoge-
naamd geestige plaatjes op mobiel en tablet.

• Jasje-dasje is een must. Je praat op gelijke 
voet.

• Vermijd kritiek op, maar respecteer initiatie-
ven van groepen (in een groep) en éénlingen. 
Vernieuwing van menselijke verbanden is 
noodzakelijk.

De overgang van de verzorgingsstaat naar de 
participatiemaatschappij brengt voor ons als 
sociëteit met zich mee dat we ons persoonlijk 
elkaars lot aantrekken. Dominante leden trek-
ken zich het lot aan van die leden die onop-
gemerkt blijven of geheel nooit op woensdag 
aanwezig zijn. 
Immers, wat blijft, al duizend jaar, is dat de 
wat gegoede burger – van welke klasse dan 
ook – behoefte heeft aan onderling contact. 
Een steun bij keuzes in het leven en waarde-
ring van het mens zijn.

Van Gilde tot ‘De Vereeniging’ 
in filosofisch perspectief
Door Sjoerd van der Veen



In vorige FORUM-artikelen hebben we de ont-
staansgeschiedenis van de ‘grote zaal’ geschetst. 
Dat wil zeggen: van het voormalige Feestlokaal 
van onze sociëteit, hoek Kazernestraat-
Willemstraat. En in grote lijnen óók de geschie-
denis van wat er zich daar in de eerste 20 à 
25 jaar van het ruim 110-jarig bestaan van dat 
Feestlokaal heeft afgespeeld. Aanvankelijk was 
de zaal voornamelijk in gebruik als overdekt 
speelveld voor de soosleden-beoefenaars 
van het destijds immens populaire kolfspel. 
Incidenteel vonden er ook soosfeesten plaats. 
Vaker en grootser, naarmate de belangstelling 
voor het kolven afnam, en de zaal dus meer en 
meer beschikbaar kwam voor andere activiteiten. 
We hebben ook beschreven hoe de zaal allengs 
meer werd aangepast aan de behoeften van 
destijds bestaande en vaak bloeiende culturele 
clubs binnen de soos: vocale en instrumen-
tale muziekavonden, en literair georiënteerde 
bijeenkomsten, soms met beroepsartiesten 
in gastoptredens. Er kwam een ‘orchest’ in de 
zaal, d.w.z. een eenvoudig platform met drie 
niveaus, waarop de musici en zangers konden 
plaatsnemen. En al vrij gauw daarna kwam er 
ook een podium met enkele (gas)lichtbakken 
en schermen.  Nog weer wat later kwam er een 
‘heus’ toneel. Vanaf 1867 werden die manifes-
taties veelal georganiseerd door het in dat jaar 
opgerichte Gezelschap Anonymus. Hieronder 
volgt een beknopt beeld (aan volledigheid is in 
dit bestek niet te beginnen) van de activiteiten 
en gebeurtenissen waarvan het Feestlokaal het 
decor is geweest.

Het Feestlokaal: ‘speelplaats’ van de sociëteit 
Om te beginnen: de sociëteit heeft zelf, in 
eigen gebruik, ongelooflijk veel plezier van 
haar Feestlokaal gehad!
Bijna alle lustra werden er gevierd. Van het eer-
ste lustrum (1856) weten we niet veel. Het stond 
in de schaduw van het afscheid van de eerste 
voorzitter, de Heer Diepenheim, over wiens 
grote verdiensten voor de soos we in de vorige 
afleveringen van dit blad zo uitvoerig hebben 
geschreven als aan ruimte beschikbaar was. 

Ook over het tweede en derde lustrum weten 
we niet veel méér dan dat het geslaagde feesten 
waren, die in het Feestlokaal werden gevierd. 
Van het vierde lustrum is veel meer overgele-
verd. Er werd een heuse feestkrant uitgegeven 
(groot formaat, met serieuze en kolderiek/sati-
rische berichten en beschouwingen), en er was 
een imposant spektakel met een allegorische 
optocht, buiten in de tuin van de soos en in 
het Feestlokaal, waarin de eerste twintig jaren  
geschiedenis van de soos werden uitgebeeld. 
Het vijfde lustrum wordt zelfs drie dagen lang 
gevierd, inclusief  een reünie voor oud-leden in 
het Feestlokaal en een groot kinderfeest. Van dit 
kinderfeest hangt een schitterende aquarel in 
onze bar (in het oude-herenhoekje), vervaardigd 
door het toenmalige, zeer artistieke sooslid 
Elchanon Verveer. Het kunstwerk is meermalen 
aan musea uitgeleend in het kader van tentoon-
stellingen. Het achtste lustrum is gevierd met 
een groot circusgebeuren in de Willemstraat en 
in de feestzaal (met ballet toe en daarna nog een 
bal tot in de kleine uurtjes). Het 15e lustrum, het 
75-jarig bestaan van de soos in 1926, is gevierd 
met allerlei feestelijkheden in het hele soosge-
bouw en in het Feestlokaal, met ter afsluiting 
een luisterrijk diner in het toenmaals befaamde 
restaurant Royal aan het Lange Voorhout. 
Niet alleen lustra, ook talrijke andere feesten, 
evenementen en  manifestaties hebben in de 
feestzaal plaatsgevonden. In de eerste plaats 
natuurlijk van de sociëteit zelf. Door de soosle-
den wordt er gefeest naar aanleiding van van-
alles-en-nog-wat. Omdat er in Den Haag kermis 
is, of omdat er juist géén kermis is; of omdat 
het vastenavond is of omdat het juist géén 
vastenavond is. Er zijn dolle, losse partijen en 
feesten, gekostumeerd en/of als gemaskerd bal. 
En er zijn ook sjiekere evenementen: avond-
kleding gewenst. Tijdens ‘soirées musicales et 
littéraires’ gaat het er in die jaren zelfs nóg wat 
ingetogener aan toe. 
De wellicht toekomstige leden van de soos, de 
kinderen van de huidige leden, worden niet 
vergeten: er zijn feesten voor Jonge Heeren van 
12 – 16 jaar, en van de weeromstuit ook ‘soirées 
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dansantes’ voor Jonge Jufvrouwen. De laatsten 
kunnen weliswaar later geen lid worden, maar 
wel als gasten luister bijzetten aan partijen. 
Voor de kleinsten is er elk jaar een sinterklaas-
feest, een traditie die tot in onze dagen stand 
houdt. We hebben al eerder geschreven dat de 
sociëteit graag een familiesoos wilde zijn. 

Het Feestlokaal: ‘speelplaats’ van vele anderen
Het bestaan van het Feestlokaal (‘hoek 
Kazernestraat – Willemstraat’) bleef in Den 
Haag en omstreken niet onopgemerkt. En de 
sociëteit besefte zelf ook al gauw dat de zaal 
voor veel méér geschikt bleek te zijn dan voor 
alleen maar eigen festijnen. Dus ook voor heel 
wat andersoortige evenementen van, voor en 
door anderen. Zo werd er, om één voorbeeld te 
noemen, al in 1857 in het Feestlokaal gastvrij-
heid verleend aan de Vereeniging Het Metalen 
Kruis, voor een driedaags jubelfestijn naar 
aanleiding van de 25e gedenkdag van de ver-
dediging van de Antwerpse Citadel, tijdens de 
Belgische Opstand. Een authentieke en fraaie 

afbeelding van die gebeurtenis, die tevens een 
goede indruk geeft van het Feestlokaal, hangt 
in de sociëteitsbar, in de hoek tegen de serre 
aan. De moeite van het nauwkeurig bestuderen 
meer dan waard! 
Al gauw worden er ook concerten gegeven in 
de zaal. In 1855 zijn er twee concerten van 
de Mechelse Koninklijke Philharmonie 
(opbrengst voor een goed doel).Van andere 
amateur- en beroepsorkesten zullen er in de 
loop der jaren nog veel concerten volgen. Zelfs 
het Residentie Orkest heeft de zaal ooit een tijd 
lang gebruikt, wegens de uitnemende akoes-
tiek. Weliswaar alleen als repetitielokaal, maar 
toch…
Steeds meer is er ook belangstelling voor de 
podiumkunsten: voordrachtsavonden en wat 
later ook (bescheiden) toneelvoorstellingen. 
Zoals in het vorige artikel vermeld: aanvan-
kelijk alleen voor en door de soosleden, en 
sinds 1867 onder auspiciën van Anonymus. 
Maar naarmate de toneelaccommodatie in 
de zaal meer vorm en inhoud krijgt óók voor 

Luisterrijk feest voor de kinderen van de Soosleden, ter gelegenheid van het vijfde lustrum in 1876.
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en door amateur-toneelgezelschappen uit 
Den Haag en omgeving. Het bestaan van het 
Feestlokaal is inmiddels tot in de wijde omtrek 
van de stad bekend. De zaal wordt later zelfs 
een ware concurrent voor andere zalen, zoals 
Amicitia, Excelsior, Custodia en Concordia. 
Het bestuur investeert er forse bedragen in. 
Een Rotterdams beroepstoneelgezelschap heeft 
jarenlang  hele series voorstellingen gegeven in 
het Feestlokaal. Het had  zó’n modern reper-
toire en vooral zo’n geavanceerde speelstijl, dat 
optreden in de Koninklijke Schouwburg niet 
gewenst was. Maar progressief toneelminnend 
Haags publiek smulde ervan.

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

En verder wordt de zaal ook steeds meer gebruikt 
voor allerlei evenementen van andere gegadigden en 
organisatoren: voor vergaderingen en andere bij-
eenkomsten (bijv. goochelavonden) van verenigin-
gen van binnen en buiten de stad, voor stedelijke 
en nationale congressen, voor bruiloften, recep-
ties, dansfeesten, tentoonstellingen en veilingen, 
als ruimte voor schriftelijke examens van onder-
wijsinstellingen in de buurt zonder eigen aula, ja 
zelfs zijn er meermalen boks- en worstelwedstrij-
den in georganiseerd. 
Vanuit hun pastorieramen in de Willemstraat 
zullen de achtereenvolgende pastoors van de 
Parkstraatkerk vast wel meer dan eens bezorgd 
of zelfs bedenkelijk hebben neergekeken op het 
vaak werelds-frivole gebeuren in en rond het 
Feestlokaal!
Het bovenstaande zou de indruk kunnen wek-
ken, dat het Feestlokaal alleen maar een bron van 
vreugde en van inkomsten uit verhuur is geweest 
voor de Sociëteit en haar bestuur en leden: een 
situatie van louter materieel en immaterieel 
welbehagen. Zonder zorgen. Dat is echter niet het 
geval. Datzelfde Feestlokaal heeft de achtereen-
volgende besturen dikwijls grijze haren bezorgd, 
en de soos meermalen tot dicht bij de financi-
ele afgrond gebracht. In de volgende aflevering 
meer daarover, en over het treurige einde van het 
Feestlokaal, na een ruim 110-jarig bestaan.

        Er werden zelfs boks- en worstelwedstrijden gehouden

Het feestlokaal, interieur in latere jaren.

Uitnodiging voor een 
goochelvoorstelling in 
1951, georganiseerd door 
Vereeniging De Sphinx, 
een van de vele huurders 
van ons Feestlokaal
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Zoals bekend zijn er een aantal mogelijkheden 
voor de exploitatie van de Sociëteit. Op basis 
van de input van de leden zijn er 2 opties over-
gebleven welke door COSE uitgewerkt worden. 
• Partnerschap. Samen met een derde partij de 

exploitatie ter hand nemen. Deze optie valt 
eigenlijk uiteen in twee delen, namelijk een 
actief en een passief partnerschap. 

• Uitbesteden. Dit betekent de volledige 
exploitatie van het gebouw in handen geven 
van een andere partij. Deze is dan verant-
woordelijk voor het genereren van inkom-
sten van minimaal 60.000 euro per jaar 
voor de Sociëteit. Dit door de verhuur van 
alle ruimten van het gebouw zoals de zalen, 
bedrijfswoning, kantoorruimten en de par-
keerplaatsen. 

Gezien de noodzaak van de Sociëteit om op 
korte termijn inkomsten te genereren is geko-
zen voor een gefaseerde aanpak.
Een partnerschap vereist een grondig onder-
zoek naar de markt en mogelijkheden voor de 
verhuur van het Sociëteit gebouw in Den Haag. 
Wanneer deze informatie beschikbaar is kan 
er gestart worden met het opstellen van een 
degelijk bedrijfsplan. Hierom is besloten om 
deze optie wel uit te werken, maar dan met de 
hulp van studenten. Dit haalbaarheidsonder-
zoek eventueel gevolgd door opstellen bedrijfs-
plan zou kunnen dienen als stage opdracht. 
Inmiddels is er contact met studenten om tot 
een stage te komen.

COSE heeft gekozen om eerst de eigen tijd 
in te zetten voor de optie uitbesteden. Een en 
ander is in de vorm gegoten van een officiële 
onderhandse aanbesteding om op deze wijze 
voor iedereen inzichtelijk te maken wat wij als 
Sociëteit precies zoeken en wat een exploitant 

ons kan bieden. Na een eerste selectie uit alle 
door de leden aangeleverde namen is aan 14 
ondernemingen een uitnodiging gestuurd om 
de Sociëteit te komen bezichtigen op 11 en 18 
december jongstleden. Vier organisaties zien af 
van deelname aan de inschrijving. Aan de over-
blijvende 10 ondernemingen is een uitgebreide 
informatie set gezonden inclusief planning. 
Op woensdagmiddag 12 februari zullen 
alle organisaties die een inschrijving willen 
indienen ontvangen worden in de grote zaal 
van de Sociëteit. Aan hen is gevraagd ons ook 
middels een aparte envelop te informeren over 
zaken zoals bedrijfsplan, solvabiliteit, inves-
teringsbereidheid ed. Na deze sessie, waarvan 
wij verwachten dat er 3 tot 4 serieuze plannen 
worden ingediend, zal COSE beginnen met de 
waardering van de inschrijvingen. Met potenti-
ele kandidaten zullen daarna nog aanvullende 
gesprekken gevoerd worden zodat er ruim voor 
de ALV een onderbouwd advies aan het bestuur 
kan worden uitgebracht.

Advies over exploitatie ruim voor ALV
Wat zoeken wij als sociëteit?
Door Feico Alkemade

Kort status overzicht van de vorderingen met betrekking tot het vinden van een ondernemer 
welke de exploitatie van de Sociëteit op zich zou willen nemen.
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