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In de spiegel kijken....

M 
ei was een drukke maand. Het belang-

rijkste was de ‘verjaardag’ van de Sociëteit: 160 
jaar en dat werd gevierd bij het Diësdiner op 
11 mei. Een unicum was het creatieve idee van 
Anonymus om in plaats van een gerenommeerd 
spreker een cabaretier uit te nodigen. In het 
streven van uw Bestuur om meer aandacht te 
geven aan cultuur paste dat voortreffelijk. In zijn 
optreden heeft cabaretier Philip Walkate ons 
goed in de spiegel laten kijken. 

T 
ijdens het diner op 4 mei hebben wij res-

pectvol stilgestaan bij de Dodenherdenking. 
Zaterdag 7 mei vond hier de Algemene 
Ledenvergadering van de Contactraad 
Nederlandse Sociëteiten plaats. Dat was een 
‘crash’ actie omdat de Sociëteit die het zou 
organiseren in een laat stadium aangaf het niet 
te kunnen. Met wat improvisaties lukte het ons, 
met dank aan allen die eraan hebben meege-
werkt. Het was een interessante bijeenkomst 
waarbij Rob van Hulst in de Raad is gekozen 
als Commissaris Golfen. Hij moet dat helemaal 
gaan opzetten en wij wensen Rob veel succes. 

D 
onderdag 12 mei heeft het Bestuur een 

receptie gegeven ter viering van de afgeronde 
restauratie. Meer hierover elders in Het Forum. 
Het voorjaar is goed begonnen, op naar de 
zomer. 

Voorwoord
Door Theo Damen
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Ook de voordeur zit weer strak in de lak
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Jubileumviering doorspekt 
met satire, grappen en 
grollen
‘Ik heb hier mensen voor het eerst zien lachen’, 
zei Rob van Hulst tijdens het Diës Diner. Hij 
refereerde daarmee  o.a. aan het onstuimige 
optreden van conferencier en cabaretier Philip 
Walkate. Op deze bijzondere verjaardag van 
Sociëteit De Vereeniging was gekozen voor 
een begenadigd entertainer, die in een inter-
actief optreden van een half uur, geen seconde 
verloren liet gaan met een turbulente mix van 
scherpe satire, grappen en grollen over het 
instituut van de sociëteit in het algemeen en 
een aantal sociëteitsleden in het bijzonder.  
De man had zich ter voorbereiding tot in detail 
verdiept in het wel en wee van de Sociëteit met 
Rob en Lex van Hulst als bekwame souffleurs. 
Turbo Walkate stak van wal met een stortvloed 
van welgekozen woorden. Hij hield de zaal 

Diës Diner op 11 mei 2011
Applaus voor ons allemaal
Door Alfred van Bunge

een dynamische lachspiegel voor met veel 
gegier van het lachen als gevolg. Met de keuze 
van deze artiest had Anonymus de 160-jarige 
Sociëteit geen betere dienst kunnen bewijzen. 
Formidabel dus, maar tevens hoe jammer ook 
dat dit optreden niet op video vastgelegd is. 
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De niet aanwezige leden hadden er in een her-
haling zeker ook evenveel plezier aan beleefd.  

Een feestelijke avond dus met circa 70 leden 
in black tie, een donker pak of een enkel wit 
smokingjasje. Voorzitter Theo Damen sprak 
enthousiaste woorden en leidde de avond 
speels door alle fragmenten heen. Voor drie  
leden werd het ‘Hij leve hoog...’ aangeheven 
met vervolgens bijbehorende limericks ter 
onderstreping van de jarigen Bert Uphof, Peter 
Dady en Peter Robijns. Bert Uphof had overi-
gens het wijnarrangement samengesteld terwijl 
de dis rijkelijk gevuld was door de brigade van 
Boenk. 

donderpleidooi aan het adres van de Ajax-
gladiatoren om geen supporter het leed aan te 
doen om de finale van de voetbalcompetitie uit 
handen te geven. 

Maar voordat de feestvreugde tot grote hoogte 
steeg kwam eerst het terras vol tot leven met 
koutende leden. Schotels met bitterballen van 
Dobbe en goed gekruide vlammetjes gingen 
rond terwijl de glazen ruim gevuld bleven. 
Society reporter Gijsbert Spierenburg en foto-
graaf Jos van Leeuwen waren van de partij om 
van deze bijzondere gebeurtenis in het ‘leven’ 
van de Sociëteit verslag te doen in een nieuw 
uit te komen Glossy. Daartoe werd van het 
bestuur in de grote zaal een stemmige staat-
siefoto gemaakt. In de AD/HC werd op 20 mei 
een reportage met foto gepubliceerd dankzij de 
Haagse chroniqueur Leo van der Velde.

Tenslotte de nieuwe Sociëteits-stropdas of 
strik die de meesten op deze gedenkwaardige 
dag extra verenigden. Van een mede-lid kreeg 
ik de vraag voorgelegd of het blauw in de das 
of strik wel kon op een zwarte smoking. Ja 
hoor dat kan. Bevestiging daarvan kwam van 
de kleding-etiquette-expert bij uitstek, Frans 
van den Heuvel. Adriaan van Egmond kreeg bij 
het strikken nog de helpende hand van Wolf 
Janssen. Twee nieuwe leden, Peke Oenema en 
René Kuulkers, kregen uit handen van Theo 
Damen een stropdas als welkomstgeschenk. 
Wie deelde eigenlijk niet in de feestvreugde op 
deze bijzondere 11de mei?

STAD & REGIO vrijdag 20 mei 2011

HC
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Den Haag
BIJONSIN

LEO VAN DER VELDE

Geweldig, de opbrengst van het ROCMondriaan Benefietdiner

en de sms-actie voor Japan. Hagenaars brachtenmaar liefst

15.747 euro bij elkaar. En ach, nostalgie. De ‘onbekende’ Haagse

Sociëteit De Vereeniging in de Kazernestraat bestaat al 160

jaar. Tijd voor een renovatie en nóg een diner.

Als er wat te vieren is, dán doen ze dat bij So-

ciëteit De Vereeniging. Dus werd het 160-

jarig bestaan door bijna 100 leden (in smo-

king, met clubstrik) met een diner gevierd.

En omdat de Grote Zaal en de Serre van het

monumentale pand net waren gerenoveerd,

was er de andere dag al weer een receptie.

Dat kan ook wat makkelijk, want cateraar

Boenk doet dat werk ook voor de sociëteit.

,,Ach, je moet het vertier wat afwisselen,”

merkt vicevoorzitter Peter Robijns, oud-bank-
directeur, ietwat droogjes op. ,,Maar bovenal

staat het bevorderen van hechte vriendschap-

pen hier hoog in het vaandel. Vriendschap-

pen die natuurlijk versterkt worden door een

gezamenlijk diner of een prettig verzorgd

glas. Vriendschap, dat is het belangrijkste,

Aloys? Vriendschap, geen politiek.”

De aangesprokene, dat is secretaris Aloys
Arkesteijn, die veel weet van de historie. Ook
dat het monumentale pand eerst het buiten-

huis was van koningWillem II en na zijn over-
lijden door de op 1 mei 1851 opgerichte socië-

teit van de Oranjes werd gekocht. Door 79

heren, vertegenwoordigers van de gegoede

burgerij, die op zoek waren naar een eigen

maatschappelijke thuisbasis, naar een plaats

waar ook vrouw en kinderen welkom zouden

zijn. Hoewel die bepaling met een korreltje

zout werd en wordt genomen. In tegenstel-

ling tot die bepaling is het lidmaatschap

voorbehouden aan ‘leden van het mannelijk

geslacht.’

Toch doen de dames van de leden luid en

duidelijk van zich spreken. Ze vergezellen

hun partners op de meeste feestelijke evene-

menten. De dames hebben zichzelf ook gemo-

biliseerd en organiseren eigen ‘uitjes’, maar

hebben géén club in een club. Zoals wel het

geval is bij de Nieuwe of Littéraire Sociëiteit

De Witte, die pakweg vijftig jaar eerder werd

opgericht aan het Plein. ,,Nee,” zegt vicevoor-

zitter Robijns. ,,Dat is geen vergelijking. De

basisstructuur van ‘de Witte’ wordt gevormd

door een systeem van ‘tafels’, een soort sub-

clubs. Bij sommige tafels moeten de leden tot

een bepaalde beroepsgroep horen. Bij De Ver-

eeniging lopen alle beroepsbeoefenaren ge-

woon door elkaar.” En hoe. De wekelijkse

woensdagavond is hier meer dan een vaste

clubavond. Biljarters, bridgers, kegelaars en

borrelaars, zij spoeden zich naar de sociëteit

om zowel voor als na het vorstelijk diner te

‘sporten’. Bekende namen onder de soosleden

waren en zijn er genoeg, zelfs te veel om op

te noemen.

Sommige leden speelden in de feestzaal

soms mee in een amateurtoneelvoorstelling.

Niemand minder dan oud-collega Lex Dalen
Gilhuys (overleden in 1999) van de Haagsche
Courant, de bekendste en populairste chroni-

queur van Den Haag, kon daar mooi over

schrijven. Volgens Lex werden op het toneel

ook privézaken afgewikkeld. ‘Zo stortte eens

een historische figuur neer op de bühne,

neergehouwen door een nepzwaard, dat door

de krachtige stoot op zijn borst doormidden

brak,’ aldus Dalen Gilhuys. Hij hoorde de ge-

troffene tegen zijn overwinnaar sissen: ‘Als je

me straks dat tientje niet geeft blijf ik hier ge-

woon liggen.’ Sociëteit De Vereeniging telt

vandaag de dag 114 enthousiaste leden.

Vanhetmannelijk geslacht

Het bestuur: Menno Alkema, Arthur Planken, Peter Robijns, Theo Damen, Cees Buskens, Aloys Arkesteijn en Leo de Bruin. FOTO ALFRED VAN BUNGE

Vriendschappen die worden
versterkt door een diner of
een prettig verzorgd glas.

Peter Robijns

Iedereen werkte belangeloos

mee aan de Benefietavond voor

het door natuurgeweld geteis-

terde Japan. Docenten en stu-

denten van ROC Mondriaan

Horeca verzorgden een luxe

vijfgangen aspergediner en Tim
Akkerman en Doña Pessy zon-
gen in het restaurant de ster-

ren van de hemel. ,,En de lote-

rij vanavond is de kers op de

taart,” benadrukte Ernst van
der Berg als citymarketingma-
nager, omdat wethouder

Marjolein de Jong nog onder-
weg was. Natuurlijk, de tafels

waren voor het goede doel

mooi verkocht á raison van

duizend euro. Maar de grote

klapper vormde de actie van de

organisatoren van Life I Live,

het bevrijdingsfestival en Walk

the Line die het publiek had-

den opgeroepen om een sms te

sturen. RJ Rueb en Gerard van
den IJssel, Dennis Aarts, Fred
van Hoorn, en Rick van
Oosterhout en Arthur Pronk,
Harry Wientjes en Bob Schut
konden zich - dik verdiend - de

salade, soep, pancetta en heil-

bot mét asperges goed laten

smaken. Meest verrast was

Tetsuya Ishii, die als minister
op de Japanse ambassade is de-

tacheerd. De hoge diplomaat

kreeg een cheque van maar

liefst 15.747, 10 euro. Top.

Evenementenbazen, gemeente enMondriaan helpen Japan écht

V.l.n.r. Niels de Lang, Anja van Kampen, Doña Pessy, Tim Akkerman en

Ernst van der Berg en ROC-student Romy Hilgersommet parasol. FOTO AD

Lia Ramsteijn: ‘Met de meeste klan-

ten bouw je toch een band op.’ FOTO AD

Polderbrood of een Zeeuws tarwe-

brood, dubbel gebakken melkplaat;

er gaat niet boven vers gebakken

brood. Verkoopster Lia Ramsteijn
van bakkerij Van Kempen weet er

alles van. Ze werkt er al 17 jaar. ,,Nu

wat minder uren omdat ik een

prachtig kleinkind heb,” vertelt Lia.

Als ze eindelijk even tijd heeft, want

de mensen staan in de rij. Voor

brood en ook het gebak. ,,Maar ik

ben zelf ook dol op vers brood.

Vooral op donkerbruin. Wat ook

leuk is, dat is het contact met de

klanten. Met de meesten, daar

bouw je toch een band mee op. Ze

vertellen me als ze een baby krijgen.

Of opa of oma worden. Heel leuk.”

Lia is zelf vooral dol
opdonkerbruinbrood

Ted Parlevliet gesnapt in een karakte-

ristieke houding: bellend. FOTO AD

De adviespraktijk van Hagenaar Ted
Parlevliet, Flaton tpa
Assurantieadviseurs, is gevestigd in

een statig pand op de Lange

Vijverberg 9. Tot zover is er voor ons

niets nieuws onder de zon. Vanaf

zijn kantoor aan deze lommerrijke

laan met prachtige bomen aan de

Hofvijver heeft Parlevliet gewoon

een prachtig uitzicht op het

Binnenhof en op het Torentje van

onze minister-president.

Maar hij is wél opvallend vaak te

vinden in het lobbycircuit rond het

regeringscentrum. Dat Ted Parlevliet

en zijn medewerkers wel heel erg

snel kunnen inspelen op wetswijzi-

gingen binnen de financiële wereld,

dát wil hij wel met een grote glim-

lach bevestigen. ,,Maar dat berust al-

lemaal op louter toeval, hoor.”

Tedzit bijnabovenop
debesluitvorming

Tips?

Mail: BijOnsinDenHaag@ad.nl of schrijf
naar BOIDH, stadsredactie, Postbus
16050, 2500 AA Den Haag.

Vice-voorzitter Peter Robijns zorgde tussen-
tijds voor een hem inmiddels karakteristiek 
optreden. Stellig nam hij achter de nieuwe 
hardhouten katheder zijn positie in en vuurde 
als een kanon trefzeker zijn verhaal af met een 
turbulente aaneenschakeling van woorden. 
De speakers moesten ijlings van de gemeten 
120 decibel tot 55 worden teruggeschroefd om 
het glaswerk op tafel te sparen, dat spontaan 
aan diggelen dreigde te gaan. Enkele leden 
moesten hun gehoorapparaten bijstellen om te 
voorkomen dat deze ongewild uit hun oor-
schelp zouden wippen. We zagen hoe enkelen 
door de woorden van Peter ‘bevangen’ wer-
den en elkaar broederlijk in de armen vielen. 
Anderen leken lichtelijk te bezwijken door 
van het lachen opspelende sluitspieren. Het 
slot van zijn ongenaakbare optreden moeten 
ze ergens rond de Arena opgevangen heb-
ben. Peter hield met hand, hoofd en hart een 
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Vlaggenmast van sociëteit aan splinters

Honderd jaar gaat het goed met de vlaggen-
mast boven de voordeur aan de Kazernestraat. 
En dan, in een oogwenk, is het met veel lawaai 
KRAK! De onderste helft blijft in de ijzeren 
houder zitten, de top valt op straat. De 5 cm 

Wolf komt er aan
Niemand minder dan Wolf Jansen gaat zich 
bezighouden met de werving van adverten-
ties voor Het Forum. Het bestuur vertrouwt 
hem daarbij graag alle ruimte toe. Wolf ziet 
extra mogelijkheden om meer bedrijven als 
adverteerders binnen te halen. En terecht 
want wie een advertentie plaatst in Het 
Forum wordt gezien door een interessante 
groep van lezers in ons verenigingsblad. 

Veel succes toegewenst Wolf ! 

dikke mast ging als een luciferhoutje aan 
splinters. Dit gebeurde op 6 mei. Oorzaak was 
het loshangende touw van de mast dat aan 
de zijspiegel van een passerende vrachtauto 
kwam vast te zitten en de mast meetrok. De 
redactie van Het Forum was ter plaatse en 
legde e.e.a. digitaal vast. Leo de Bruin, ook in 
de buurt, nam vanuit de dakgoot poolshoogte. 
Het lukte niet zomaar om het restant van de 
mast uit de houder te krijgen. Te hoog en te 
vast. Enkele dagen later kreeg onverschrok-
ken Leo het toch voor elkaar. Hij plaatste zijn 
bedrijfsbus pal voor de sociëteit, zette op het 
dak een ladder en wist de gevel van de kapotte 
mast te ontdoen. Dat was ook net op tijd voor  
het bezoek van de externe genodigden aan de 
sociëteit. Bedankt Leo. Een nieuwe vlaggen-
mast is in de maak.  (AvB)
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Aan- en afmeldprocedure onder de aandacht 
Het toenemend aantal lege stoelen aan de 
gedekte tafels toont aan dat de van kracht zij-
nde aan- en afmeldprocedure voor het diner 
op woensdagavond niet door iedereen wordt 
gerespecteerd. Het is zelfs voorgekomen 
dat een complete tafel onbezet bleef. Reden 
genoeg om deze afspraak nog eens onder de 
aandacht te brengen. Ondertussen zal Leo de 
Bruin met Boenk in overleg treden om vast te 
stellen of er in het onderlinge verkeer zaken 
fout lopen. 

Rouleren aan tafel
Naar aanleiding van het Bestuursbesluit om 
periodiek een ‘gebonden’ tafelschikking te 
beproeven, organiseerde Peter Robijns op 
woensdag 30 maart in de rol van tafel-
president een zogenaamde mini loterij. 

bedoelde actie aan de aandacht van een groot 
aantal leden is ontsnapt. Reden genoeg voor 
een reprise bij voorkeur met meer deelnemers. 
Uiteraard hoopt het Bestuur met dit initiatief 
te bereiken dat de ‘groepjesvorming’ wordt 
teruggedrongen en het spontaan rouleren aan 
tafel op de woensdagavond een vanzelfspre-
kendheid wordt.

Revitalisering klankbordgroep 
De matige culinaire prestaties van onze 
cateraar met als dieptepunt het voorgescho-
telde ‘Italiaanse buffet’ op 20 april vormt voor 
het Bestuur de aanleiding om druk te zetten 
achter de vorming en (vooral) instandhouding 
van een actieve klankbordgroep ter ondersteu-
ning van de exploitatiecommissie. Hiermede 
wordt inhoud gegeven aan de harde toezeg-
ging in deze richting tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van begin maart. Inmiddels 
heeft de secretaris een oproep verzonden 
voor deelname aan dit orgaan en hebben de 
eerste deelnemers zich gemeld. De eerste 
bijeenkomst zal begin juni worden gehou-
den, waarna over de aanpak, het verloop en de 
uitkomst zal worden gerapporteerd. Het ligt 
uiteraard in de bedoeling dit instituut voort-
aan in de lucht te houden. Hopelijk staat het 
resultaat straks elke woensdagavond op tafel! 

C.N.S. gast in onze Sociëteit
Op zaterdag 7 mei vormde de Grote Zaal 
van ons Sociëteitsgebouw het fraaie decor 
van de Algemene Ledenvergadering van de 
Contactraad Nederlandse Sociëteiten. Dit gast-
heerschap werd vorig jaar geïnitieerd door onze 
oud secretaris Gerard Hoogerwerf, die jaarlijks 
een trouwe bezoeker was van deze vergadering. 
Op het programma stond naast de vaste agenda 
een lezing over de geschiedenis van onze 

Vanachter de Bestuurstafel
Door Peter Robijns

De gedachte hierachter was meer roulatie 
aan tafel te promoten, waarmee tegemoet 
wordt gekomen aan de uitgesproken wens van 
een aantal leden. Het lot bepaalde de plaats 
aan tafel en bood als extra attractie uitzicht op 
een leuke prijs. 
Achteraf kan geconcludeerd worden dat dit 
initiatief in goede aarde viel en zeker voor 
herhaling vatbaar is. Een minpunt vormde 
de magere opkomst, waardoor deze positief 
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Sociëteit en een voordracht over de restauratie. 
De lezing en voordracht werden gehouden 
door Gerard Hoogerwerf, gebruikmakend 
van een door ons jeugdig lid Pascal Luttger 
ontworpen en vervaardigde stijlvolle katheder, 
welk meubel als een nieuw functioneel sieraad 
voor onze Sociëteit kan worden gekwalificeerd. 
Een speciaal moment vormde de met applaus 
begroete benoeming van Rob van Hulst in de 
functie van golfcommissaris van de C.N.S.. In 
zijn slotwoord bedankte de voorzitter Erik van 
Schouwenburg het Bestuur van onze Sociëteit 
voor het voortreffelijk ingevulde gastheerschap.

Voortgang nieuwe statuten
De inhoud van de conceptstatuten en de 
voorgestelde wijze van behandeling in de 
Algemene Ledenvergadering zijn door de 
notaris goedgekeurd. Na groen licht van de 
klankbordgroep kan het concept worden 
toegezonden aan de leden ter finale afhande-
ling in een speciaal voor dit doel te houden 
Algemene Ledenvergadering. Deze vergade-
ring zal worden gehouden op woensdag 29 
juni in aansluiting op de maaltijd. 

Thema (discussie) bijeenkomsten
Het aangekondigde mini-onderzoek om de 
belangstelling te peilen werd op 1 mei via 
de elektronische snelweg verzonden. De 
respons is teleurstellend en vormt de aan-
leiding middels deze reminder deze enquête 
nogmaals onder de aandacht te brengen. Als 
extra service zijn er op de woensdagavonden 
ook formulieren voor dit doel beschikbaar. 

Hopelijk leidt dit ertoe dat er een represen-
tatief beeld ontstaat van de haalbaarheid en 
kansrijkheid van een dergelijk initiatief. In 
de volgende aflevering van het Forum zullen 
de uitkomst en mogelijk de vervolgstappen 
worden gepubliceerd. Niet geslaagde pogingen 
in dit kader in het verleden hebben geleerd dat 
een serieus commitment vooraf van een groep 
leden essentieel is. 

Receptie externen 
Naar aanleiding van de voltooiing van de res-
tauratie werd in samenwerking met Boenk op 
12 mei een feestelijke receptie voor ‘externen’ 
georganiseerd. Uitgenodigd voor deze bijeen-
komst waren onder meer de verantwoordelijke 
wethouder Rabin Baldewsingh, vertegen-
woordigers van Monumentenzorg en Dienst 
Stadsontwikkeling, de leveranciers (restaura-
teurs en schilders), vertegenwoordigers van 
C.N.S en Sociëteit De Witte, de buren en een 
groot aantal relaties van Boenk waaronder een 
aantal organisatiebureaus van symposia. 

De sociëteit werd (niet limitatief ) vertegen-
woordigd door het voltallige Bestuur, de 
oud voorzitter en secretaris, voorzitters en 
coördinatoren van de diverse commissies en 
flankerende activiteiten en uiteraard de redac-
tie van ons Forum. Het welkomstwoord werd 
uitgesproken door onze voorzitter, waarna 
Anne Marie Cense, kunsthistorica, een korte 
uiteenzetting gaf over de werkzaamheden van 
de restauratie (zie foto). Ongetwijfeld verhoogt 
dit initiatief de bekendheid van onze Sociëteit 
en het monumentale gebouw. 
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De Dag der Externen, een mooi visitekaartje

Theo Damen kreeg uit handen van zijn collega-voorzitter boekjes over ‘De Witte’.

12 mei was het dan zover. Na de spectaculaire interne heropening van de prachtig gerenoveerde 
grote zaal was het nu de beurt aan de rest van de (Haagse) wereld om het eindresultaat te komen 
aanschouwen. Nee, deze keer geen 19e eeuwse stadsomroeper, maar serieuze woorden van 
mevrouw .. die het onderzoek verricht had. Samen met de pachter werd door de aanwezige leden 
het beste beentje van de Soos voorgezet. Een aantal leden was aanwezig om een ieder die belang-
stelling had uitgebreid van informatie te voorzien over de Soos. Van biljarten en kaarten kwam 
het wat minder vanwege het prachtige weer. Maar des te meer werd er geborreld in de tuin, een 
misschien wel net zo mooi visitekaartje van ons mooie plekje midden in Den Haag.  (MH)
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Er is weinig of niets dat met historisch Den Haag te maken heeft of Bert Lemckert is ervan op de 
hoogte. We vroegen hem dan ook onlangs om voor Het Forum (in het kort) wetenswaardigheden 
te schrijven over de omgeving van de Sociëteit. Over straten, bijzondere panden of kleurrijke 
personen die aan het prachtige stadsdeel verbonden zijn. Voordat de redactie het wist, leverde Bert 
enkele tientallen onderwerpen in. Prima dus om hierover in de komende edities van Het Forum te 
berichten. We doen dat steeds samen met een actuele foto. Aflevering 1 gaat over de Kazernestraat, 
de Parkstraat en de Kneuterdijk. Aardige wetenswaardigheden.

Links & rechts van de Sociëteit    Door Bert Lemckert

KAZERNESTRAAT. De naam is ont-
leend aan de Oranjekazerne van de 
Grenadiers en Jagers, die tussen de 
Kazernestraat (voor 1844 genaamd 
achter de Stallen) en de Mauritskade 
lag. De eerste steen werd gelegd 
door de Prins van Oranje, de latere 
Koning Willem II, op 20 april 1824. 
De kazerne brandde in de nacht 
van 6 op 7 maart 1919 tot de grond 
toe af. 

PARKSTRAAT. De oorsprong voert 
terug naar het Willemspark dat 
destijds tot ontwikkeling kwam. 
Vanouds een zanderig pad, dat de 
naam Nachtegaalspad droeg. Het 
werd in 1614 door particulieren aan 
de stad verkocht om het ‘te maecken 
tot een passage uyt het Voorhout 
noordwaerts tot op den nieuwen 
wech ende vaert’. Ook het begin van 
de weg, Kloosterkerkstraat geheten, 
kreeg in 1859 de nieuwe naam. 

KNEUTERDIJK. Volgens Constantijn 
Huygens (17e eeuw) die de term 
‘agger acanthinus (Distervinkenplein) 
voor deze straat gebruikte, zou de 
naam duiden op het kneuteren of 
knoteren, het gebruik van lokvogels 
bij de vinkerij. Mogelijk is in het 
begin van de 16e eeuw hier een vin-
kenbaan geweest. In een ‘schuldbrief ’ 
uit 1539 wordt de naam ‘Knoterdijck’ 
of ‘Knoeterdijck’ al genoemd. 
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Vorig jaar was de barbecue op Groen Geel 
een groot feest. Prachtig weer, lekker eten 
voor weinig geld, leuke spelletjes en een 
heerlijke sfeer. Dit jaar doen wij dat nog 
eens dunnetjes over. 

Op zaterdag 23 juli gaan wij grootser uit-
pakken. Wij weten dat het in de vakantie valt, 
maar wij doen dit echt voor de thuisblijvers 
en die jonge leden die nog niet op vakan-
tie zijn. De bedoeling is dat de hele familie 
meekomt. Wij beginnen eind van de middag 
met spelletjes voor jong en oud. Golf, water-
trappelen, wadlopen, beren schieten. U kunt 
het zo gek niet bedenken of wij regelen het. In 
de loop van de avond komt er een heuse band 
met heerlijke muziek. Misschien een beetje 
hard, maar daar kunnen wij wel tegen. 
Details volgen nog, maar houdt deze datum 
vrij. Het wordt echt leuk. En ja, het vindt weer 
plaats op Groen Geel in de open lucht.  
Tot de 23ste juli.    (Rob van Hulst)

Anonymus ziet 
 Groen 
     Geel

Colum
nMinisteriële koe in 

grote zaal
Er stond in april geen paard in de gang van 
de Sociëteit, maar een koe! De buik van het 
beest was net iets te rond om het gevaarte 
zonder schade door de klapdeur naar binnen 
te krijgen. Dan maar door de Kazernestraat 
achterom en via de bar naar de grote zaal 
met Tessa voorop. De heuse kunstkoe diende 
als model voor een bijeenkomst van het 
Ministerie van Landbouw in de Sociëteit. 
Eenmaal in de zaal kreeg de koe, samen met 
een kalfje, alle ruimte. (AvB)

Nieuwe 
glasvezelkabel 
Het trottoir langs de Sociëteit ging enkele 
dagen open om plaats te maken voor een 
blauwe glasvezelkabel van de KPN. Zand 
erover, stenen weer strak in het gelid en ook 
hier een update van telecommunicatie 
geregeld.
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Zonovergoten
Een van mijn favoriete kunstenaars is de Amerikaanse schilder Edward Hopper. Hij heeft een heel eigen 
stijl en als je wat van zijn werk gezien hebt, dan herken je dat uit duizenden. Het meeste werk straalt 
een zekere rust uit, maar je kan er ook allerlei andere gevoelswaarden tegenkomen. Zijn ‘People in de the 
sun’ is in dat verband tevens een topstuk wat mij betreft.

of nooit uitzaaien. Onder de microscoop zien ze er 
gevaarlijk uit, maar in de praktijk valt het wel mee. 

Als er een bultje of wondje ontstaat dat niet binnen 
enkele maanden vanzelf weer verdwijnt, is het 
verstandig de huisarts of dermatoloog te raadple-
gen. Ook is het verstandig om te letten op eventuele 
vergroting van lymfeklieren. Toch blijft voorkomen 
beter dan genezen, zeker nu de zomer nadert met 
hopelijk veel zonovergoten dagen. 
Daarom is het aan te bevelen om in de zon een 
hoed of een pet te dragen, zoals de vrouw die 
Hopper schilderde. En vergeet niet goed te smeren 
met een tenminste factor 15 zonnebrandcrème. Bij 
langdurig verblijf in de zon moet het beschermings-
middel verschillende keren op een dag worden 
aangebracht. 

Maar hoe dan ook, wel heerlijk die zon vol met 
Vitamine D. 

Dit prachtige schilderij heb ik gezien in het 
National Museum of Art in Washington. Daarbij 
komt dat ‘Mensen in de zon’ medisch gezien een 
actueel thema in zich heeft, dat ik het in deze 
bijdrage belicht omdat het ons als soosleden kan 
raken. 

Toen Edward Hopper dat schilderij in 1960 maakte 
was er echter nog nauwelijks medische belangstel-
ling voor de gevaren van blootstelling aan zonlicht. 
Wel was de gunstige werking van zonlicht op de 
vitamine D- 
huishouding bekend met stevige en goede botgroei 
als gevolg. Maar goed, in die tijd, 15 jaar na de oor-
log, was er nog geen milieubeweging en wisten we 
nog niet van een gat in de ozonlaag. De  welvaarts-
groei zorgde evenwel voor een veranderende tijdsbe-
steding en werden zonvakanties de gewoonste zaak 
van de wereld. Zo gingen zonnebanken als broodjes 
over de toonbank en als je niet flink gebruind terug 
kwam van vakantie, dan kon je het wel schudden.

Helaas heeft ook die medaille een keerzijde. 
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat er sprake 
is van een groeiende epidemie aan huidtumoren. 
Alleen al in Nederland worden per jaar zo’n 20.000 
mensen geholpen aan een kwaadaardige huidtu-
mor. Het zijn dan vooral de aan zonlicht blootge-
stelde lichaamsdelen zoals neus en oren waar deze 
woekeringetjes zich voordoen. Gelukkig hebben ze 
(maar niet allemaal!) de eigenschap dat ze zelden 

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

Colum
n
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Menno Alkema
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Het Forum EXTRA FOTOKATERN

Diës Diner op 
11 mei 2011

Viering 160 jaar 
Sociëteit 

De Vereeniging:

Vriendschap met aller hand hoofd en hart

Foto’s: Alfred van Bunge
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Bijzondere momenten te over

Hoofdrol voor Philip Walkate 
en Peter Robijns
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Meeliftend in de feestvreugde; drie jarigen en twee nieuwe leden

Bijzondere momenten te over
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Never a dull moment in het leven van 
onze in roomboter gebraden ‘Kassier’ 

In de biechtstoel met MENNO ALKEMA
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Is onze penningmeester, om het eens netjes 
te zeggen, een ‘cijferneuker’? Nee, dat gaat 
wellicht wat ver. Zeker ook als bij zijn gesprek 
de eerste vraag luidt: hoeveel tijd hebben wij 
en hoe veel ruimte wordt ingeruimd van het 
Forum? Immers, daar waar het ene lid niet 
onverdienstelijk figuurzaagt op de vierkante 
millimeter, gaat Menno helemaal door het 
lint. Hij heeft nogal wat te vertellen! Wellicht 
heeft dat te maken met een weliswaar geluk-
kige jeugd, maar ook een zeer rumoerige en 
‘onrustige’ tijd. 

Geboren in Papoea Nieuw Guinea (zijn vader 
werkte bij Shell), daarna vlot door naar het 
vaderland om vervolgens weer als een speer 
naar Curaçao te verhuizen mat pap en mam. 
Hoezo avontuurlijk? Tot zijn 13e , en dat kun 
je ook goed zien aan Menno, een prima jeugd 
gehad in het verre Rijksdeel met zijn drie 

broers. Terugkijkend zijn dat hele mooie jaren 
geweest. Reden te over om met zijn Lenie 
jaarlijks daar naartoe op vakantie te gaan. 
Prima, niets op tegen. Sterker, vertelt Menno, 
het voelt als thuiskomen. En dan is het vooral 
het ‘onthaasten’ wat de Alkemaatjes het meeste 
aanspreekt. Was Curaçao het pretpaleis voor 
Menno in zijn vroege jeugd, is hij toch met de 
familie teruggekeerd naar Nederland. 

Ingeklapte long 
Een huis in Lisse, eerst nog alleen op tekening 
was door vader Alkema snel gekocht. In de tus-
sentijd werd gebivakkeerd met vier opgescho-
ten knullen in een zomerhuisje op Kaageiland. 
Ook niet echt rot. Maar na drie keer zingen: 
‘Schipper mag ik over varen’ gaat dat ook ver-
velen. Wat er uitschiet is dat Menno mavo en 
havo keurig afmaakte, Hoewel het examen nog 
wat querulantherig was. Immers, uitgerekend 
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in het examenjaar werd onze vriend getroffen 
door de waterpokken(!) en om het medisch 
dossier kloppend te maken was er ook sprake 
van een ingeklapte long. Geïsoleerd gelegen, 
geïsoleerd examen gedaan. Maar de papieren 
waren binnen. Ik hoop trouwens dat u geen 
verdere afspraken heeft en rustig gaat zitten, 
want Menno komt met nog veel meer ontboe-
zemingen. 
Na school gingen verdere studie en maat-
schappelijke ontwikkeling, hoewel dat voor 
een Ajax-man vervelend moet overkomen, 
hand in hand. Achtereenvolgens actief bezig 
met de Amsterdamsche Makelaars Vereniging 
en de Nederlandse Bond Voor Makelaars, die 
mochten op zijn CV gezet worden. Na aller-
hande spannende ontwikkelingen was het Cor 
Toet ( ja, wie kent hem niet?), een vriend van 
Menno’s vader, die meldde dat hij de firma 
Zeilstra moest bellen. 

Drie handen op een buik
Het was echter toch spannender dan dat het 
op het eerste gezicht lijkt. Immers, de vaca-
ture van James Bond bij de Binnenlandse 
Veiligheids Dienst lonkte ook heel sterk. 
Uit 300 kandidaten, bleven twee avonturiers 
over. Enfin, u raadt het al….!. 1 Mei 1977 
trad Menno in dienst bij Zeilstra Makelaars. 
Menno werd direct ingezeept met de porte-

feuille Verzekeringen en dat betekende dus 
dagelijks rekenen en goochelen met cijfers. 
Overigens een geweldige springplank naar het 
makelaarschap. En onze, bijna James Bond, 
werd op 9 juli 1986 beëdigd bij de rechtbank 
als erkend makelaar en taxateur. 9 Juli 1986? 
Ja, rekent u even mee en gaat er wellicht een 
belletje rinkelen? Klopt! Want, inderdaad, 
dat betekent binnenkort feest. 25 Jaar make-
laar, Menno, dat moet je met je soosvrienden 
uitgebreid vieren. Ik heb in ieder geval de hele 
maand juli vrij gehouden. 

In de loop der jaren heeft Menno met Steven 
Boom de zaak goed op de rails gekregen, waar-
bij uiteraard het volledige lidmaatschap van 
de NVM eveneens verzilverd werd. Inmiddels 
slaan de vlammen uit mijn computer na al 
deze maatschappelijke ontwikkelingen. Menno 
heeft echter een prima evenwicht gevonden 
tussen verzekeringen, makelaardij en een 
groot stuk privé. En dan is het toch jammer, 
dat wij het meteen moeten hebben over Ajax of 
all people. 

Eindresultaat
We schrijven dit op een moment dat ene 
Cruyff op slechts kleine details wat misver-
standjes heeft met het bestuur. Maar tege-
lijkertijd zou de heer De Boer net zo mak-
kelijk kampioen kunnen worden. Ik wil niet 
partijdig worden, maar alles kan. En dan zou 
het toch een mooi cadeautje zijn voor d’oude 
Alkema (88 jaar!) en Menno om gezamenlijk 
het feestje te vieren. Immers, het duo mist 
geen thuiswedstrijd van 020. Maar wat moet 
Pa A. het afgelopen jaar hebben geleden onder 
deze ellende. Maar eindresultaat telt. Dus dat 
belooft nog wat. Maar ook dichterbij huis is 
(bijna) alles voetbal wat de klok slaat. De voet-
balclub HBS, zelfs voor de Van Hulstjes een 
déjà vu, is met recht the place to be voor zoon 
Bob, die alweer zo’n 25 jaar acteert op ‘hoog’ 
voetbalniveau. En, wij blijven in de buurt, bij 
Craeyenhout hockeyt met passie dochterlief 
en is daar nauwelijks te temmen bij haar team. 
Kan ook niet anders, want de hockeymeiden 
worden perfect gecoacht door Menno Alkema. 
Laat ik echter zorgvuldig zijn. Immers, ook 

Menno bestudeert 
torren en spietst die 
op een speld
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Menno zelf heeft zijn voetbaltalenten uiste-
kend weten te benutten. Dat betekende een 
basisplaats in het eerste elftal van Lisse Boys 
(U weet wel….!) 

Profambities oe-oehoerend hard
Echter een verdraaide knie en een bacte riële 
infectie maakten dat enige profambities in 
de koelkast werden gezet. Neemt overigens 
niet weg, dat Menno ook bij HBS zijn sporen 
ruimschoots vele jaren heeft verdiend. Deed 
en doet mee aan het jaarlijkse Kraaientoernooi 
en ook Menno is geridderd met de Zilveren 
Kraai. Ja, en waar kennen wij Menno nog meer 
van? Natuurlijk, als motorrijder. Wij schre-
ven het al oe-oeoehoerend hard trekt hij op 
zijn scheurijzer samen met de OSA (Old Soos 
Angels) de wijde wereld in. Het rijbewijs, een 
cadeautje van Lenie, staat garant voor prach-
tige avonturen op ’s-herenwegen met zijn 
soosvrienden. Er zijn nogal wat motorfanatici, 
waarbij overigens opgemerkt dient te worden, 
dat enige vergrijzing ook keihard toeslaat bij 
het surrogaat van de Hell’s Angels. Twee maal 
per jaar, in voor en najaar wordt een mooie 
toertocht uitgezet, waarbij de dames ook van 
harte voor geïnviteerd worden. Maar, let op! 
Niet echt ‘achterop’, maar met de auto gaan de 
dames kwartier malen in het hotel waar de ver-
edelde brommers des avonds aanleggen. Hier 
wordt een klein feestje gegeven, waarbij men 
zich vrij laat gaan. En het zou de Soos niet zijn 
om het woord motorbacchanaaltje uit de grote 
Van Daele te schrappen. 

Golfvirus de Partij voor de Dieren
Heeft Menno daarnaast nog een uurtje over 
dan wordt het tennissen. Alhoewel, het wordt 
schipperen. Immers, het golfvirus heeft óók bij 
Menno toegeslagen en dan wordt het dus kie-
zen. Mijn God, hebben wij het nu gehad? Nee, 
driewerf nee. Menno zit op zijn praatstoel. En 
CO2 of geen CO2, hij heeft ook nog samen met 
Lenie een heuse DeuxCV, model Charleston, 
waarmee hij er gezamenlijk met vrouwlief op 
uittrekt en een tochtje Engeland geen brug te 
ver is voor deze oldtimer. Sterker, Menno is 
merkentrouw gebleven en heeft altijd Citroen 
gereden. En hoor ik uit onverdachte hoek 

iemand iets roepen over insecten? Inderdaad! 
Zegt u waarschijnlijk niets. Maar de Alkemaatjes 
trekken er jaarlijks op uit naar Bouillon in de 
Ardennen. En samen met Paula Speyer worden 
net name de torren bestudeerd en vervolgens 
aan een speld gespietst. En deze vondsten wor-
den naar Naturalis in Leiden gebracht. En het 
leuke daarvan is ook weer, dat Mevrouw Thieme 
van de Partij voor de Dieren daar nog geen 
weet van heeft. Houden het toch nog gezellig. 
Inmiddels zijn wij een week onderweg met 
schrijven. Maar Menno, de lobbyist en hobbyist 
kent never a dull moment. Toch volgende keer 
iemand zoeken, die uitsluitend koekhappen 
met hindernissen als hobby heeft.

Nieuw spreekgestoelte 
wapenfeit van Pascal
Nog maar kort geleden werd geopperd dat 
de katheder van de sociëteit dringend aan 
vernieuwing toe was. Ons nog vrij jonge 
medelid Pascal Luttger zag zich meteen 
voor een uitdaging gesteld en ging aan 
de slag. Dat Pascal naast tal van andere 
kwaliteiten ook degelijk oog heeft voor 
houtsnijwerk bleek vorige maand toen het 
resultaat zichtbaar werd. Samen met Theo 
Damen droeg hij het nieuwe spreekge-
stoelte naar binnen. Wat ons betreft een 
extra parel in de kroon bij het 160-jarig 
bestaan van Sociëteit de Vereeniging. En 
met dit wapenfeit alle complimenten aan 
het adres van Pascal. (AvB)
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NBM B.V.

vraagt te koop

WOON-WINKELHUIZEN
PORTIEK,

FLATS en/of
BEDRIJFSGEBOUWEN

in verhuurde toestand

Brieven met aanbiedingen:  
J. Knijnenburg

Vinkweg 3
2331 AV Leiden

      Fax  071 531 54 09

NBM B.V.
BELEGGINGSMIJ. 

Forensische 
onderzoeken &

fi nanciële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden

Laan van Nieuw Oosteinde 21A
2274 EA Voorburg
Tel. 070 386 73 14
Fax 070 387 40 64
Email: mob.accountancy@planet.nl

M.O.B. Accountancy B.V.

The complete wardrobe
evening
country 
town

shirts - bespoke
ready to wear

suits - made to measure

F.G. van den Heuvel

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

Arthur Planken
NVM makelaar/taxateur o.z.

Haagweg 171, 2281 AJ Rijswijk 

t 070 399 36 34
f 070 390 78 14
m 06 538 00 273
i www.hoogenraad.nl
e  a.planken@hoogenraad.nl
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Met zekere regelmaat spreek ik mensen die bij 
rode wijn vaak te kampen krijgen met hoofdpijn. 
Recentelijk nog was daar op een mooie over-
zichtsproeverij een consument die aangaf geen 
Chileense wijnen te drinken omdat hij daar vaak 
hoofdpijn van kreeg. Zijn vaste leverancier wist 
hem te vertellen dat dit toe te schrijven zou zijn 
aan het gebruik van sulfiet. Tijd om dit maar 
eens voor altijd te ontzenuwen.

Vaak ontstaat de typische ‘rode wijn hoofd-
pijn’ binnen twee uur na het drinken van 
twee of minder glazen. In eerste aanzet lijkt 
het te gaan om migraine en er komen soms 
opvliegingen bij kijken. Ten onrechte wordt 
sulfiet voor de hoofdschuldige aangezien. 
Hoewel wijn inderdaad kleine hoeveelheden 
sulfiet bevat, veroorzaakt dit slechts zelden 
hoofdpijn en dan nog uitsluitend bij perso-
nen die hypergevoelig zijn voor sulfiet. Bij het 
merendeel wordt de hoofdpijn veroorzaakt 
door andere stoffen in de wijn. Namelijk 
de biogenen  amine, waaronder histamine, 
tyramine, phenylethylamine en putrescine.  
Biogene aminen zijn natuurlijke bouwstoffen 
en komen in ieder voedingsmiddel van nature 
voor. Bij sommige personen kan dit een aller-
gische reactie opleveren in de vorm van jeuk.

In het geval van de hoofdpijn gaat het om een 
groep van biogene aminen die er voor zorgen 

dat er een verwijding optreedt bij de bloedva-
ten in het hoofd. Deze aminen zijn vasoctief. 
Onder normale omstandigheden worden de 
aminen die wij via eten en drinken binnen-
krijgen voor het grootste deel in de darmen 
onschadelijk gemaakt. Bij sommige mensen 
is dit ‘verdedigingsmechanisme’ onvoldoende 
en ook bepaalde medicijnen, zoals antidepres-
siva, kunnen een negatieve invloed uitoefe-
nen. Rode wijnen bevatten meer biogene ami-
nen dan witte wijnen. Toch heeft niet iedere 
rode wijn dezelfde hoeveelheid aminen. Het 
hangt allemaal samen met het druivenras, de 
bodem waar de druivenstok geworteld is en 
ook de gistcellen tijdens de vinificatie spelen 
een niet onbelangrijke rol in de opbouw van 
aminen. Een druif als Pinot Noir bevat meer 
aminozuren en dus meer aminen dan bijvoor-
beeld een Cabernet Sauvignon.

Bij gevoelige personen veroorzaakt de ene 
soort wijn wel en de andere soort wijn geen 
hoofdpijn, afhankelijk van de aminen. De 
hoofdpijn wordt dus duidelijk niet veroor-
zaakt door overmatig gebruik van sulfiet, laat 
staan dat de wijn van slechte kwaliteit zou 
zijn. Belangrijk is te achterhalen welke wijn 
wel en welke geen hoofdpijn veroorzaakt. Laat 
wijnen met veel zuren ongeopend en probeer 
bijvoorbeeld wijnen met als hoofdbestanddeel 
Cabernet Sauvignon en Syrah (Shiraz).

Hoofdpijn bij rode wijn? 
Amine is de boosdoener!
Door onze specialist Bert Uphof

Editie 2011-2012 is uit
Tijdens het Diës Diner werd het nieuwe ledenboekje 
2011-2012 uitgereikt. Het werd samengesteld door Arthur 
Planken, commissaris interne zaken, die het eerste exem-
plaar voor de camera houdt. Het lukte Arthur ook om vier 
nieuwe sponsors voor het ledenboekje te vinden. 
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En daar was hij dan weer. De welbekende 
vader/zonen c.q. schoonzonenavond. Elk jaar 
is dat toch wel een groot feest. Eindelijk eens 
alleen op stap met jouw (schoon)zoon. En wel 
naar een gelegenheid waar men nog van tradi-
ties houdt. Alleen het binnenkomen is al een 
feest. Als je Paul Groot met die twee knulletjes 
binnen ziet schrijden, dan zou je niet zeggen 
dat Paul al bijna 65 wordt. De prilheid van die 
2 gasten spat er van af. En Pieter Prins, die een 

wedstrijd doet met zijn zoon wie de langste is of 
wordt. De aardigheid aan Pieter is dat je kunt zien 
dat hij binnenkort opa wordt. Zijn waardigheid en 
uitstraling neemt met de minuut toe. Hans van 
der Geest was er met maar liefst 3 (schoon)zonen. 
Waar heeft hij de tijd vandaan gehaald om al die 
mannen op te voeden. Aloys Arkesteyn was er ook 
met zijn 2 zonen. Ergens zie je dan toch de trots in 
onze nieuwe secretaris, dat hij zijn zonen op zijn 
sociëteit uit kan nodigen. Ja en dan Paul Vos. Een 

 ‘Nog ergens een dochter voor die mooie knaapjes?’        Door Rob van Hulst                       Foto Maxime Hendrickx
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beetje achteraf stond hij wel met zijn zoon en maar 
liefst 3 schoonzonen. Hij wilde ze toch niet hele-
maal overleveren aan zijn soosvrienden. Bang dat 
zij misschien nog ergens een dochter in de aanbie-
ding hadden voor die mooie knaapjes. Neen, het 
was een groot succes zoals U al hebt kunnen zien 
aan de foto van 3 generaties Knoester in het vorige 
forum. Het was een eer om al die gasten te mogen 
ontvangen in zo’n mooie ambiance. Hopelijk willen 
er heren wat vaker komen.

 ‘Nog ergens een dochter voor die mooie knaapjes?’        Door Rob van Hulst                       Foto Maxime Hendrickx

Hoe kan Anonymus dit verzinnen
Hier zit vandaag de toekomst binnen
Een zaal vol potentie
first class referentie
Hier gaat de soos garen bij spinnen
 
En gij direct en indirecte zonen
van vaders die hier week'lijks wonen
houdt deze avond stevig vast
om als het ook maar even past
je kandidaatswens aan te tonen.

Peter Robijns
Wervingscommissie
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Wat vooraf ging
In de vorige aflevering van deze serie heb-
ben we de vier grote Sociëteiten genoemd, 
die rond en na 1750 hier in Den Haag werden 
opgericht. De eerste was de Grande Société, 
Club de La Haye, de tweede was Plaats Royaal, 
de derde was De Besognekamer, en de vierde 
was De Nieuwe Sociëteit, die na 1802 De 
Nieuwe of Littéraire Sociëteit (De Witte) zou 
gaan heten.
In deze aflevering gaan we wat dieper in op 
een paar interessante aspecten van het toen-
malige sociëteitsgebeuren die nog niet eerder 
besproken konden worden.

Twee vragen
De eerste: waarom werd er in de aristocratische 
Grande Société, Club de La Haye  zo bovenmatig 
veel over politiek gesproken?  
In vrijwel elke sociëteit is ‘de politiek’ een zéér 
gewild onderwerp van gesprek en discussie. 
Maar om de vraag te kunnen beantwoor-
den waarom er in de éérste echte sociëteit 
van ‘s-Gravenhage zo bovenmatig veel werd 
gediscussieerd over de politieke situatie en 
vooruitzichten, moeten we even herinneren 
aan aflevering 3 van deze serie. Daarin meld-
den we dat met het kinderloos overlijden 
van Stadhouder-Koning Willem III  in 1702 
de ‘Hollandse’ Oranjetak uitstierf, en dat het 
tweede stadhouderloze tijdperk duurde tot 1747. 
In dat jaar 1747 komt uit het gewest Friesland 
een loot van een andere Oranjetak naar Den 
Haag: Willem Karel Hendrik Friso. Hij zal 
als Stadhouder Willem IV de geschiedenis 
ingaan. Aanvankelijk voelde deze Willem IV 
zich zeer ongemakkelijk in zijn totaal niet 
op Friesland lijkende nieuwe woonplaats. De 
leden van de pas opgerichte Grande Société 

waren overwegend vurige Orangisten, en zij 
stelden zich daarom tot taak om de prille en 
nog ‘onaangepaste’ Willem IV in bescher-
ming te nemen, en hem met hun politieke 
zorg te omringen binnen de muren van hun 
sociëteitsgebouw. In de hoop en verwachting 
natuurlijk dat hij en zijn hoogste hofdigni-
tarissen zich wat sneller thuis zouden gaan 
voelen in de hoogste Haagse kringen, maar 
ook dat zij -de sociëteitsleden- daar mede de 
vruchten van zouden plukken.  

Door
Karel Korswagen

Daarmee is de vraag beantwoord: er werden 
eindeloze discussies gevoerd over de (politiek 
gezien) meest gewenste handelwijzen: dit wèl 
doen of dàt juist niet, ten bate van de nieuwe 
Stadhouder. En natuurlijk vooral ook over 
de mogelijke gevolgen van elke keuze voor 
het eigen gewin en welzijn. Voor wat hoort wat, 
nietwaar?

De tweede vraag: waarom is de Sociëteit Plaats 
Royaal tegen het einde van de 18e eeuw om poli-
tieke redenen ongeveer een jaar gesloten geweest, en  
de Nieuwe Sociëteit zelfs vier jaar (1798 – 1802)? 

Stadhouder Willem IV te paard

Een duik in de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’            Men wilde niet met Jan en Alleman gezien worden...                 (5)
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De tweede helft van de 18e eeuw was een roe-
rige tijd. Niet iedereen in de Lage Landen was 
Oranjegezind. Er waren er óók velen die de 
macht van de stadhouders veel te groot acht-
ten. Zij werden Staatsgezinden of Regenten, 
Patriotten of Kezen genoemd, in tegenstelling 
tot de Prinsgezinden, de Orangisten dus.
De Staatsgezinden waren fervente voorstan-
ders van decentralisatie van de macht. Tot 
hun grote vreugde stierf  Willem IV  al in 1751. 
Zijn zoon en opvolger, de latere Willem V, was 
toen nog pas drie jaar. 
De tegenstellingen tussen de Prins- en de 
Staatsgezinden werden steeds groter. De 
laatsten richtten hun blik bijna jaloers op 
Frankrijk. Want wat was daar aan de hand? 
Daar groeide met grote snelheid een geest 
van verzet tegen de absolute monarchie van 
Lodewijk XVI, uiteindelijk culminerend in de 
Franse Revolutie (1789) en de onthoofding van 
de koning en zijn echtgenote (1792). 
De Fransen ‘exporteerden’ graag, en zo nodig 
gewapenderhand, hun nieuwe heilsleer van 
Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Ze von-
den o.a. een gretig gehoor in de Nederlanden, 
bij de Regenten. Van hen mochten ze komen! 
En ze kwamen. In de barre winterkou trokken 
de Franse troepen vanuit het zuiden eind 1794 
over onze bevroren rivieren, onder aanvoering 
van Pichegru. Toegejuicht door de anti-Oran-
gisten. Willem V, inmiddels stadhouder in 
functie, ‘gaat scheep’ (vlucht) op 18 januari 1795 

vanuit Scheveningen naar Engeland. Betreurd 
door de Orangisten.
Aanvankelijk zijn de Patriotten in de wolken, 
maar al spoedig raken ze minder gecharmeerd 
van de Franse zegeningen. De Fransen treden 
namelijk steeds meer op als bezetters en zelfs 
onderdrukkers. Ons land wordt een Bataafse 
Republiek. Dus geen nieuwe heilstaat en geen 
onafhankelijk grondgebied, zoals de Patriotten 
hadden verwacht en gehoopt, maar een Franse 
vazalstaat. 
Daarmee wordt ook de tweede vraag beant-
woord: de Franse overheersers vaardigden, uit 
angst voor subversieve activiteiten en verzet 
tegen hun bewind, steeds meer en steeds 
strengere verbodsbepalingen uit. De vrees dat  
verenigingen mogelijke broeinesten zouden 
zijn of kunnen worden van Oranje- (en andere 
anti-Frans)gezinden had uiteindelijk een ver-
bod tot gevolg van vrijwel al die verenigingen, 
en dus ook de sluiting van de sociëteiten.

Gingen alle sociëteiten dicht? 
Nee. Er zijn zoals altijd en overal uitzonde-
ringen: in dit geval verenigingen of organen 
die de dans grotendeels of geheel weten te 
ontspringen. Kwestie van slim- of sluwheid, en 
natuurlijk van de juiste relaties.
 De *Grande Société, Club de la Haye, het groot-
ste bolwerk van Orangistische aristocraten en 
aanzienlijken, was zo’n uitzondering. Zij bleef 

Een duik in de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’            Men wilde niet met Jan en Alleman gezien worden...                 (5)

Niet alleen in de hogere kringen waren er meningsver-
schillen tussen Prins- en Staatsgezinden. 
Straatgevecht in de Wagenstraat.

Willem V vlucht naar Engeland. 
Scheveningen, 18 januari 1795
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is op zoek naar versterking
is een business to business telemarketing bureau
is een kwaliteitsbureau, levert vakwerk
is géén call center
voert hoogwaardige opdrachten uit
werkt alleen met goed opgeleide mensen

verkoopt niets aan de telefoon, 
maar biedt verkoopondersteuning

 ZOEKT MET SPOED EEN VERKOOPONDERSTEUNER 
DIE ENTHOUSIAST WORDT VAN DE ONDERSTAANDE 

OMSCHRIJVING EN GRAAG DEEL UIT WIL MAKEN VAN DIT TEAM.

het team
 heeft een team van verkoopondersteuners. Zij zijn 

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

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

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

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

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

locatie
 is gevestigd op de grens van het Statenkwartier en 

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

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

VERTEL!

biedt verkoopondersteuning!

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

Groot Hertoginnelaan 166
2517 EV Den Haag

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

Meer informatie? 
Neem contact op met Carla Boom-Meeuwisse

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

Kwaliteit en onderscheid

Bemiddeling bij

Aan- en verkoop van beleggingen

Onroerend goed portefeuilles

Taxaties van beleggingen en 
commercieel o.g.

Dr. Kuyperstraat 14

2514 BB Den Haag

Telefoon 070 364 49 59

Telefax 070 356 26 78

Privé 070 386 58 48

WOLGA 2    •    2491 BJ  DEN HAAG    •    NEDERLAND

UTS VAN DER GEEST
RIJSWIJK

UTS VAN DER GEEST
DEN HAAG

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

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

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

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

bezoek ons op: www.utsvandergeest.nl of bel: 070 399 42 41
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geopend dankzij een list. Namelijk door het 
lidmaatschap van de Sociëteit aan te bieden 
aan de Belgische Baron De Stassaert. Hij was 
de Préfect van ’s-Gravenhage. Daar hadden 
de Fransen niet van terug. Sluiting zou een 
belediging betekend hebben van een achtens-
waardige stedelijke magistraat.
Ook de nog jonge *Besognekamer ontsprong 
de dans, ondanks haar Orangistische signa-
tuur, en al zag het er wel even somber uit voor 
de leden. Maar zij hadden hun relaties, en 
alles kwam goed.
De overwegend Orangistische Sociëteit 
*Plaats Royaal moest wèl sluiten. Maar het 
Bestuur wist de sluiting tot slechts één jaar te 
beperken. Dankzij veel onderhandelingen en 
gesmoes met de Franse autoriteiten mochten 
de deuren weer open, zij het dan onder een 
aantal strenge condities. 
De *Nieuwe Sociëteit (de vierde grote sociëteit, 
opgericht in 1787) moest eveneens dicht. Ze 
bleef vier jaar gesloten. In 1802 mocht ze weer 
open. Waarom? Omdat de sociëteit zich listig 
tooide met een nieuwe naam. Ze noemde zich 
nu Nieuwe of Littéraire Sociëteit (De Witte). De 
redenering was: tegen een littéraire sociëteit  
konden de Franse overheersers toch geen 
bezwaar hebben: Literatuur heeft toch immers 
niets van doen met politieke activiteit?! En het 
lukte, want na veel Frans geaarzel mocht De 
Sociëteit de deuren weer openen.
Bestaan de vier grote sociëteiten nog? Ja, maar 
ook een beetje nee. Naast de Besognekamer 
(Buitenhof ) en De Witte (Plein) bestaan ook 
de Grande Société en Plaats Royaal nog steeds. 
En eigenlijk ook weer niet. De geschiedenis 
van de twee laatstgenoemden is wat anders 
verlopen dan ze zelf in hun beste jaren ver-
wacht hadden. Maar dan is de ‘Franse tijd’ 
al voorbij. Daarover meer in de volgende 
aflevering

En het ‘gewone volk’?
We stellen die vraag nu voor de derde keer in 
deze serie artikelen. Het ‘gewone volk’ vindt 
zijn plek en vrije-tijdplezier nog steeds in 
kroegen, en later ook in eenvoudige kof-

fiehuizen en cafés. Ook in de periode die in 
dit artikel aan de orde is. Maar bij talrijker 
wordende groepen van niet meer zo ‘gewone’, 
maar inmiddels zelfs welgestelde en ‘hogere’ 
burgers groeit meer en meer de behoefte aan 
‘eigen’ ruimten voor vertier en gezelligheid, 
aan gelegenheden waar zij gelijkgezinden en 
maatschappelijke-standgenoten in besloten 
kring kunnen ontmoeten. Aan het slot van 
de vorige aflevering zinspeelden we hier op. 
En in Aflevering 1 van deze serie citeerden we 
al W.A.J. Jonckbloet, die in 1843 schreef: ‘Men 
vormt een Sociëteit, omdat men niet in een publiek 
koffiehuis wil gaan, waar men met Jan en alleman 
in aanraking kan komen; een Sociëteit is een beslo-
ten gezelschap waar men kan gerekend worden 
onder bekenden, ja bijna ‘en famille’ te zijn’.
Er ontstonden naast de hierboven genoemde 
‘topsociëteiten’ dus ook  sociëteiten voor de 
hogere burgerkringen. In feite is de Nieuwe 
Sociëteit  uit 1787 (sinds 1802 de Nieuwe of 
Littéraire Sociëteit De Witte) een der eerste 
fenomenen daarvan. Na de Franse tijd, en 
na de proclamatie van het Koninkrijk der 
Nederlanden groeit het aantal burgersociëtei-
ten in den lande en in Den Haag. De meeste 
ervan is echter geen lang leven beschoren 
geweest. Ook daarover meer in de volgende 
afleveringen.

Vervolg van de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’

Sociëteitsgangers, nog nuchter.
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‘Juffrouw Laps, u bent een zoogdier’ zei Woutertje 
Pieterse in een boek van Eduard Douwes 
Dekker in 1890. Juffrouw Laps werd kwaad, 
maar Woutertje had wel gelijk. Wij mensen 
zijn ‘gevormd’ om mobiel te zijn met als doel 
voedsel zoeken. Dat vraagt om bewegen. 

Bij mobiliteit denkt men voornamelijk aan 
hulpmiddelen als de fiets, de auto en het 
vliegtuig, maar het eigen lichaam is wel erg 
belangrijk. Een bewijs is het in het gips zijn 
van een been. Nadat het gips eraf is zien we 
een dun been. De patient moet weer leren 
lopen! Technisch gesproken gebeurde dit: De 
spieren van het been werden niet gebruikt en 
daarom werden deze niet vernieuwd bij de 
periodieke vernieuwing van de spiercellen, 
maar ‘opgeruimd’.

Robotsensoren
Een belangrijk onderdeel van de animale 
(Latijn voor hen die een ziel hebben) mobili-
teit zijn de zenuwen, die de spieren aansturen. 
Een goede illustratie hoe ingewikkeld bestu-
ring is, is de besturing van een robot. Men 
is er in geslaagd zo’n robot 20 meter te laten 
lopen! De sensoren van het robotsysteem, te 
weten de evenwichtsensor (het menselijk oor-
systeem), de oriëntatiesensor (het menselijke 
oogsysteem) en de voetsensoren (oneffenhe-
den van het loopvlak door de huid) moeten 
samenwerken om de stabiliteit bij de voor-
waartse beweging te garanderen. 
Bij de mens worden de houdingsspieren 
continu aangestuurd door de pulzen van de 
hersenschors, die de zenuwinformatie inter-
preteert om rechtop te lopen. De programme-
ring voor het lopen bij de mens is al voltooid 
(de baby loopt redelijk stabiel, kort na zijn 

Sooslid, je bent een ‘zoogdier’ 
dat mobiel moet blijven
Door Sjoerd van der Veen

eerste stapjes). Bij de robot zijn deze nog in de 
eerste week van de kinderfase!

Doorstroming
Echt wezenlijk is om de zenuw een belangrijke 
plaats in het onderwerp mobiliteit te geven. 
Cees Buskens heeft eens op een ‘Nieuwe leden-
dag’ in een toespraak gesteld, dat soosleden 
langer leven dan de gemiddelde Nederlander. 
Dit geldt overigens voor allen, die regelmatig 
interacties met anderen hebben. Een verklaring 
voor de lichamelijke toestand van de oudere 
leden is de mobiliteit die voor sociaal contact 
nodig is en zorgt voor een activering van het 
zenuwstelsel en de spieren. Hoe komt dit?
Als men ouder wordt treedt er een kwalitatieve 
en kwantitatieve achteruitgang van neuronen 
op. De kwalitatieve achteruitgang bestaat onder 
meer uit het verlies aan dendrieten en daardoor 
aan synapsen (schakelplaatsen voor een zenuw-
puls doorvoer). De snelheid waarmee neuronen 
verloren gaan, is bij mensen zeer verschillend. 
De mate waarin men zijn systeem regelmatig 
activeert speelt een duidelijke rol. Een popu-
laire verklaring is deze: Zenuwcellen worden, 
zoals alle cellen in het lichaam, regelmatig 
vernieuwd. Bij deze vernieuwing komen echter 
kopieerfouten voor. 

Corrigeren
Als men de zenuwen weinig gebruikt, dan 
zijn de chemische processen van de zenuwcel 
inactief. Zo’n inactiviteit wordt ‘gekopieerd’ met 
gevolg: De weinig mobiele persoon kan een 
onverwachte situatie, zoals evenwicht verliezen 
niet meer corrigeren. De puls naar de juiste 
spieren hapert en de terugkoppeling  ontbreekt.
De boodschap is: Sooslid, je bent een zoogdier, 
dat mobiel moet blijven om een ‘levend’ wezen 
te zijn.



Hans Knoester introduceerde mij bij uw 
sociëteit. Vrijwel terstond bij binnenkomst 
was ik gefascineerd door het behoud in dit 
huis van inmiddels 160 jaar oude typisch 
Haagse cultuur. Een voorbeeld daarvan 
is het interieur en de oude handgeschre-
ven boeken met alle namen van leden en 
bestuursleden vanaf de oprichting van 
sociëteit De Vereeniging in 1851. Maar het 
meest bijzondere betreft u, de leden van 
deze sociëteit. Gedurende gesprekken aan 
tafel en aan de bar heb ik met een aantal van 
u reeds kennis mogen maken. Het is onder 
andere de diversiteit van de leden welke mij 
aanspreekt.

 Wat mijzelf betreft: Ik was tien jaar werk-
zaam in het bedrijfsleven, onder andere als 
inkoper/verkoper van zeevis; voornamelijk 
exporteerde ik tongen en kabeljauw naar 
Frankrijk.Ik studeerde onder andere piano 
en tenslotte wiskunde aan de universiteit 
van Leiden. Gedurende 35 jaar gaf ik pia-
nolessen en was ik verbonden aan verschil-
lende middelbare scholen als docent wis-
kunde. Mede om genoemde redenen beleef 
ik het luisteren naar verhalen van de leden 
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van De Vereeniging als een groot plezier, of 
het nu gaat over zaken, kunst of wetenschap, 
het verrijkt en verjongt de geest. Tenslotte 
wil ik afsluiten in de stijl van de sociëteit, 
namelijk met een limerick.

Ik zag eens:
Een club van bijzondere mannen
die aten uit zilveren pannen.
Het voedsel was droog
zo is mijn betoog:
dit punt werd met wijn uitgebannen.

André van Kruijssen

André zorgde aan de vleugel voor een muzikaal 
onthaal tijdens de externendag.
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 Leo de Bruin
 Aannemer van onderhoudswerken

Andries Andrea Assurantiën
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Koos van der Kruk
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