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Euforie
Wat een indrukwekkende weken hebben we achter de rug! 
Op 27 april werd Koninginnedag gevierd omdat velen op 30 
april naar Amsterdam wilden gaan of de dag te volgen op tv. 
Tevens was het de verjaardag (46) van de Kroonprins. 
Maandag 29 april de laatste toespraak van Hare Majesteit 
de Koningin. Menig traantje werd weggepinkt. Opnamen 
van het diner in het Rijksmuseum onder de Nachtwacht. De 
sfeer van het oude, traditionele.
Dinsdag 30 april. Het plechtig tekenen van de Akte van 
Abdicatie, gevolgd door de inhuldiging in de Nieuwe Kerk. 
Onze Koning en Koningin, de kleine Kroonprinses, Prinses 
Beatrix en de twee andere Prinsesjes prachtig in beeld met 
daarna de Familie op het balcon. ’s Avonds de rondvaart op 
Het IJ met een onverwacht bezoek aan DJ Armin van Buren. 
Het Koninklijk Concertgebouw Orkest was vernieuwend. De 
stop bij en het diner in ‘The Eye’ beeldden het nieuwe, de 
toekomst uit.
4 Mei Dodenherdenking op de Dam. Koning en Koningin 
voorop, alsof ze nog nooit iets anders hadden gedaan. Een 
toespraak van Peter van Uhm over ‘dienen’. De verwijzing 
naar het sneuvelen van zijn zoon in Afghanistan. Spontaan 
applaus van het publiek. Een serene, sfeervolle herdenking 
die beantwoordde aan het uiteindelijke doel: nooit vergeten.
5 Mei Bevrijdingsdag. Overal feesten, zonnig weer en blije 
mensen. ’s Avonds een concert op het water in Amsterdam. 
Anders dan andere jaren, maar aansprekend voor de nieuwe 
generaties. 
8 Mei de viering dat onze Sociëteit 162 jaar bestaat. 
Wethouder Baldewsingh hield een indrukwekkende toe-
spraak. Theo Snelders kreeg zijn zilveren speld voor 25 jaar 
lidmaatschap, waarvan vele jaren in een Bestuurlijke verant-
woordelijkheid. Peter Wijnen ontving zijn Soosdas omdat hij 
formeel lid is geworden. Een stijlvolle avond in een bijzon-
dere ambiance. Het officiële schild aan de gevel dat aangeeft 
dat onze Sociëteit als eerste de Haagse Monumentenprijs 
heeft gekregen. Het in gebruik stellen van de verlichting 
boven het lichtraam. Alles ter instandhouding van ons histo-
rische gebouw. 
In de dagen erna twee artikelen in De Telegraaf en een in het 
AD/HC. Wij staan goed op de kaart en terecht. Een Sociëteit 
om trots op te zijn en te blijven, een gevoel van optimisme 
en euforie. Onze Sociëteit: ‘Niet Beter, maar Anders’! 
Ik wens u een fantastisch voorjaar en een zonnig begin 
van de zomer.

   Het 
Forum Voorwoord

Door Theo Damen
voorzitter

Sjaak Hooymans was een 
markant sooslid 

Hoe herinneren we ons 
Sjaak Hooymans als lid 
van ‘De Vereeniging’, 
die in de ochtend van 24 
mei op 63-jarige leeftijd 

is overleden? Bij de uitvaartplechtig-
heid werd al gememoreerd hoe graag hij 
gezien was, betrokkenheid toonde bij het 
wel en wee van de sociëteit, humorvol 
bij het kaarten of aan tafel en gevierd 
reisgenoot als het om uitstapjes ging. Een 
markant man. Het ging de laatste weken 
al heel slecht met hem, zoals Marius 
Roeterdink al ’s avonds op 15 mei vertelde. 
Sinds het begin van zijn ziekbed in 
december 2011 wist Sjaak toch nog enkele 
keren met hulp van Ed Croqué de socië-
teit te bezoeken. De laatste keer kreeg 
Sjaak een groot en dik verdiend applaus. 
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Het begon allemaal met een bijzonder tele-
foontje dat Frans medio februari kreeg, een 
telefoontje dat je maar zelden in je leven krijgt. 
Of hij misschien de helpende hand kon bieden 
voor de inhuldiging van de prins tot koning. 
Eervoller kan bijna niet.
Frans: ‘Er was binnen de hofhouding al nage-
dacht over de combinatie van mantel en rok-
kostuum’, zegt Frans. ‘Maar over hoe dat dan 
precies in de praktijk zou moeten was andere 
deskundigheid nodig.
Die kon ik technisch bieden maar dacht tevens 
aan het inschakelen van Koos als zeer kundige 

kleermaker’. Het ging om de ‘herenlijn’ van de 
zware mantel, die wijdser gedragen wordt dan 
bij de vrouwelijke voorgangers en moest ook zo 
over de schouders vallen dat onderscheidingen 
goed te zien zouden zijn. 

Passen en meten
De geheime missie van Frans en Koos bracht 
hen tot twee keer toe op het ‘huisadres’ 
Eikenhorst van de prins in Wassenaar. Daar 
werd doorgesproken hoe het zou moeten gaan 
en hoe de gekozen constructie zou uitwerken. 
En natuurlijk veel passen en meten. Koos: 

Rokkostuum en mantel 
zaten als gegoten

Koninklijke missie van
Frans en Koos geslaagd

Je mag zeggen dat zij de gevierde mannen achter het rokkostuum en de hermelijnen mantel van 
koning Willem-Alexander zijn geweest. Frans van den Heuvel en Koos van der Kruk leverden een 
staaltje van perfectie in de kleermakerskunst door het dragen van de koninklijke kledij feilloos te 
laten verlopen. Voor het echter zover was beleefden beide soosleden wel uitermate spannende 
tijden. Er stond immers veel op het spel.

©RVD Foto Jeroen van der Meyde



Het Forum  juni 2013 5

Het geheim van de 
kroningsmantel 
Hoe kon koning Willem-Alexander er zeker van 
zijn dat de zware hermelijnen mantel tijdens 
het lopen, zitten en opstaan geen millimeter 
zou wijken of van de schouders zou glijden? In 
deze uitgave van het Forum alsnog het goed 
bewaarde ‘keukengeheim’.

Frans van den Heuvel en Koos van der Kruk 
bedachten een slimme aanpassing. Aan de bin-
nenkant werden zowel links als rechts banden 
bevestigd die door twee openingen werden 
geleid. De banden liepen over het rokhemd en 
onder de rokjas door, vóór de schouders langs 
en onder de oksels door, om uiteindelijk als een 
riem op de rug te worden bevestigd. 
Het rokkostuum dat de koning op 30 april 
droeg werd eveneens door de Firma F.G. van 
den Heuvel geleverd. Als stof werd gekozen 
100% lichtgewicht wol van 260 gram, zwart van 
kleur. Bij de keuze van de stof werd extra gelet 
op het zo min mogelijk krijgen van glans.

‘Alles was gericht op het beste resultaat en 
100% zekerheid. Af en toe keek Maxima even 
mee. De prins was zeer meegaand’.
Frans en Koos werkten het geheel op een 
paspop secuur uit. Tenslotte werd in Huis ten 
Bosch een sessie georganiseerd om te oefenen 
met mantel en rokkostuum. De prins liep 
enkele proefrondjes om te zien en te voelen dat 
de strakke ‘verankering’ perfect was. Vreugde 
alom in het paleis. 
Koos: ‘Het was een hele belevenis om dit te 
mogen en kunnen doen. Zo hebben we een 
steentje bijgedragen aan het succes’.
Frans vult aan: ‘Ja, zoiets voelt als een kroon op 
je werk. Ik heb de inhuldiging heel sterk met 
een professioneel oog beleefd. Je kon zien dat 
al onze  voorbereidingen een perfecte uitwer-
king kregen. Het was maatwerk in optima 
forma, de mantel zat als gegoten over het 
rokkostuum. Mede daardoor was de prins zelf-
verzekerd. Hij heeft ons herhaaldelijk bedankt 
voor het geleverde werk’. (AvB)

Sombere tijden
Als u dit leest hoop ik dat de weergoden inmid
dels doen wat ze in deze tijd van het jaar horen 
te doen, namelijk voor mooi weer zorgen. Met de 
late vorst dit jaar is de Kamperfoelie in de tuin 
doodgevroren.
Op dit moment is er een vervroegde herfst uitge
broken en terwijl de kastanjeboom aan de over
kant in bloei staat lijkt het er op of vanavond een 
najaarsstorm losbarst. En we zitten al zo lang in 
de kou. En dan is het ook nog crisis. Een crisis die 
ook maar niet ophoudt. En de politiek bakt er ook 
niets van.
Enfin, zo kan ik wel even doorgaan. Somberte 
alom. Maar hoe daar uit te komen?
Och, in de spreekkamer schrijf je een recept voor 
een antidepressivum of je wijst mensen er op dat 
het allemaal nog veel erger kan: ‘weet u nog wel 
uw buurman die pas is overleden? ‘ of woorden 
van gelijke strekking.
Tegeltjeswijsheden doen het dan ook goed: ‘Tob 
niet, het loopt toch anders’’ en tal van varianten 
daar op.
Wat zeker niet helpt is om een gedicht van Gerrit 
Achterberg te lezen. Deze Nederlandse dichter 
is bekend om zijn werk dat een en al graflucht 
wasemt. Niet doen dus.
Nog zo’n coryfee is Jacques Bloem, bekend van 
‘Domweg gelukkig in de Dapperstraat’ met de 
prachtige eerste regels: Natuur is voor tevredenen 
of legen, trouwens wat is natuur nog in dit land? 
Een stukje bos, ter grootte van een krant, een 
heuvel met wat villaatjes er tegen. 
Bij de laatste strofe had hij ongetwijfeld Kijkduin 
in gedachten waar hij een tijd woonde.
Ook niet om opgewekt te worden. Nee, dan 
zijn gedicht ‘Kamperfoelie’ waarin hij de geur 
beschrijft van de kamperfoelie op een zomeravond. 
Ja, van die gedachte kan je vrolijk worden. Maar 
ja,  mijn Kamperfoelie is doodgevroren….

VAN DE KANT 
BEZIEN
Door Cees Postema
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Het diësdiner mag dit jaar als bijzonder 
aangemerkt worden. Niet alleen door de 
aanwezigheid van ere-gast wethouder Rabin 
Baldewsingh, de ‘staatsiefoto’ die tussen de 
buien door in de Kazernestraat gemaakt werd, 
de zilveren speld die de revers van jubilaris 
Theo Snelders sierde, de verwelkoming met 
stropdas voor het nieuwe lid Peter Wijnen, 
maar ook door de uitbundige publiciteit die de 
162ste viering van sociëteit De Vereeniging in 
De Telegraaf en de Haagsche Courant gene-
reerde. Wat willen we nog meer? Op dit alles 
werd royaal het glas op geheven. 

Lovende en dankbare woorden dan ook van 
voorzitter Theo Damen o.a. aan het adres van 
de wethouder die in zijn bevlogen toespraak 
mooie woorden sprak over Den Haag, zijn 
Surinaamse afkomst en over het vele erfgoed 
dat de stad kent. Hij pleitte o.a. voor het koes-
teren van monumenten en noemde de sociëteit 
voorbeeldig als het om het in stand houden 
ervan gaat. Als een ‘stempel voor goed gedrag’ 
en tastbaar bewijs daarvan schroefde hij van 
gemeentewege het eerste monumentenbordje 
aan de gevel. Vorig jaar nog schonk wethouder 
onze winnende sociëteit  2.500 euro, een geld-
bedrag dat besteed werd door het plafondraam 
zo aan te passen dat een fraaiere lichtinval 
werd bereikt. De wethouder haalde (met dank 
aan Gerard Hoogerwerf ) een handle over om 
het nieuwe licht in het raam te ontsteken ter-
wijl de lampjes binnen sfeervol waren gedoofd. 
Een warm applaus weerklonk. 

Dat wethouder Baldewsingh zich een op en 
top Hagenaar voelt bleek wel uit zijn toe-
spraak. Hij zei o.a.:‘Deze fantastische stad 
verdient een ongebreideld enthousiasme en 
een tomeloze inzet van iedereen die er woont 
en werk. Hagenaars mogen - nee, moeten trots 
zijn op hun straat, buurt en stad. Net als Louis 
Couperus moeten zij het gevoel krijgen en 
behouden dat ze in de eerste plaats Hagenaar 

Terugblik op geslaagd diësdiner
Er werd aardige geschiedenis geschreven

zijn en pas daarna iets anders. Dat geeft ver-
bondenheid en betrokkenheid. Immers, daar 
waar het mij goed gaat is mijn vaderland. In 
Den Haag gaat het mij goed. Den Haag is mijn 
Vaderland’. 

Een mooiere ‘geloofsbelijdenis’ is nauwelijks 
denkbaar. Het werd een zeer geslaagde avond 
die we ons door de verschillende hoogtepunten 
nog lang zullen heugen. Ja, want er werd aardige 
geschiedenis geschreven. (AvB).

Frans strikt Cees Presentatie nieuw ledenboekje

De ‘staatsiefoto’: een historisch moment
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Presentatie nieuw ledenboekje Cadeautje voor de wethouder

Ook Leo heft het glas hoog

Over erfgoed en gezond leven

Rob, Godfried en Bert schateren

Ron van Hulst grapt

Arthur deelt 
de nieuwe 
boekjes uitErnst, Max en Gerard
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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



Het Forum  juni 2013 9

Hofcollega’s Dick en Martin                                              Henry en Piet in serieus gesprek                                                                  Aandacht bij Koos en Sipke

Wethouder verschuift de handle   

Veel aandacht in de media

 Applaus voor de brigade

Ook de dames hadden 
een gezellig feestje. 
Zij deelden de tafel op 23 
mei en genoten volop. 
De volgende Diner -
bijeenkomst van de 
Damesgroep is op 
dinsdag 8 oktober en niet 
op 24 september.
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Het waren niet de technisch meest eenvoudige 
stukken die Paulus van Kruijssen en Nico de 
Rooij op vrijdag 19 april in hun concert ten 
gehore brachten, maar zij zorgden voor een 
prachtige avond! De muzikale reis voerde die 
avond van de Balkan (Bartok) via Parijs (Ravel) 
naar de Nieuwe Wereld (Gershwin) met daar-
naast werken van  ontheemde componisten 
als Wieniavski en Sarasate. Bekende stuk-
ken uit de categorie ‘Music for the Millions’ 
zoals Massenet’s Meditation en Rachmaninov’s 
Vocalise werden door het duo afgewisseld met 
minder bekende stukken van onder andere 
Bartok en Kreisler.

Zo’n 70 bezoekers waren op dit tweede door 
Anonymus georganiseerde concert afgekomen. 
Werd het repertoire van het eerste concert 
nog als ‘zware kost’ getypeerd, dit maal was 
het luchtiger. De Rooij bracht de prelude van 
Piazzola ten gehore en trok daarbij spreek-
woordelijk alle registers open die letterlijk hun 
weerklank vonden in de zaal. Deze componist 
die wij toch vooral kennen van zijn compo-
sities voor bandoleon (Karel Kraaijenhof/
Maxima!) had in dit stuk allerlei stemmingen 
verwerkt die het stuk zeer afwisselend en ver-
rassend maakten. 
Na de pauze speelde hij de Rhapsody in blue van 
Gershwin wat zonder gebruikelijke klarinet en 
orkest ook prachtig bleek. Het is daarbij aardig 
om te bedenken dat Gershwin bij Ravel in 
Parijs studeerde, omdat hij zo onder de indruk 
was van diens composities. Gelukkig onder-

kende Ravel zijn talent en zei hem: ‘Waarom een 
tweede (mindere) Ravel worden en niet een eerste 
Gershwin’. Daar hebben we onder andere de 
Rhapsody en de muziek uit Porgy en Bess aan over 
gehouden!

Zonder meer was het intens gevoelige Zigeuner
weisen van Sarasate de apotheose en daarmee het 
prachtige slotstuk van de avond. Van Kruijssen 
haalde - net als bij alle eerder op de avond uitge-
voerde werken -  alle techniek uit de kast om dit 
razend moeilijke stuk goed neer te zetten en hij 
slaagde daar zeer wel in. Een prachtig concert al 
met al. 
Al luisterend realiseerde ik me wat een genoegen 
en voorrecht het is om in deze prachtige zaal zo’n 
concert bij te wonen. Ons sooslid André en zijn 
vrouw Nelly mogen trots zijn op de prestaties van 
hun Paulus. De prachtige vleugel die in bruik-
leen is van Stef Koot kwam wederom goed tot 
zijn recht. 

De ook aanwezige voorzitter van de Haagse Bond 
van toonkunstkoren roemde in de pauze de zaal 
en wees op het unieke karakter ervan. Er zijn in 
Den Haag weinig van deze zalen die geschikt zijn 
voor concerten van dit karakter en deze omvang. 
De organisatie had dit keer voor een all-in prijs 
gekozen en dat voorkwam rijen bij de kassa na 
afloop. Dank aan Anonymus voor de voortreffe-
lijke organisatie en Boenk voor de medewerking 
bij de organisatie. Wat mij betreft: voor herhaling 
vatbaar.

Pierson

Virtuoos viool en prachtige piano
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Overal steigers in de buurt
Stond vorig jaar het appartementencomplex links van de sociëteit in de steigers, nu is 
dat het geval rechts ervan, even voorbij de Willemstraat. Dit valt onder de categorie groot 
onderhoud en wordt ondanks de crisis in de bouwsector uitgevoerd. De Kazernestraat wordt 
er steeds mooier op. In de Kleine Kazernestraat zien we eveneens een en al steiger rond de 
Engelse ambassade. Onderdeel ervan is het verplaatsen van een van de 35 
beveiligingscamera’s die er van binnen zo uit zien.

Vaarwel André Nap
Bij het ter perse gaan 
van deze editie mailde 
secretaris Aloys dat 
ook André Nap is 
overleden. Hij zou over 
enkele maanden 81 
jaar worden, 15 daarvan 
als lid van de sociëteit. We herinneren 
hem ons als een optimistisch mens, een 
betrokken lid met altijd een hartelijke lach. 
André was bovenal een familieman. Marius 
Roeterdink die hem bij De Vereeniging 
binnen bracht, schreef eerder vanuit de 
Ziekenboeg dat het de laatste tijd niet zo 
goed ging met André. Hij overleed op 26 
mei in Huis Bosch en Duin.

Easy Hotel om de hoek
Vlakbij in de Parkstraat opende het Easy Hotel 
met circa 105 kamers zijn deuren. De formule 
is simpel; er is slaapgelegenheid met douche 
en de prijs begint bij 38 euro per nacht. Als 
er belangstelling voor bestaat wil de nieuwe 
‘buurman’ ons een rondleiding geven. 
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Voorbereidend werk van Noëlle                                                                       Maxime senior serveerde muisjes                                                                     

Supporters bij het kegelen

Met koffie en een rokertje napraten

Boven en onder zonen aan tafel te gast
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Zonen te gast op 
‘hun’ avond 
Als zonen weten waar hun vader zo af en toe 
verblijft kan dat in sommige gevallen de thuis-
situatie ten goede komen. Het initiatief van de 
vader en zonen-avond mag daartoe zeker als 
probaat gezien worden. Ook mogelijk ideaal om 
uit de kring van vertrouwde zonen nieuwe leden 
te werven, ook al zal niet iedereen meteen kun-
nen inhaken door strakke gezinstaken of drukke 
bezigheden bij het werk. Het was hoe dan ook 
prettig te zien dat de avond geamuseerd verliep, 
hoewel het hier en daar werd betreurd dat de 
zonen gevraagd werd als groep aan tafel te gaan. 

Was het niet beter geweest de stoelkeuze geheel 
vrij te laten, zo werd beluisterd. Bij het aan tafel 
gaan moest overigens resoluut worden ingegre-
pen omdat een aantal leden zich niet voor het 
diner had opgegeven, maar toch verscheen. En 
zo kon het gebeuren dat een groepje van deze 
overtreders van de huisregels ‘verbannen’ werd 
naar de bibliotheek. Daar moest geduldig afge-
wacht worden welke spijs dan wel geserveerd zou 
gaan worden. Sommige vaders ontbeerden hier 
het samenzijn met hun zonen. Drank was het 
probleem niet, zo bleek. Ad hoc werd alsnog via 
de keuken van Boenk bij Pulchri in een aange-
past menu voorzien. Deze rimpeltjes werden 
snel glad gestreken. 
Na het diner werd dankbaar gebruik gemaakt 
van de kegelbaan. Sjoerd van der Veen was top-
scorer. Anderen kozen voldaan voor het gemak 
van de fauteuils in de rookruimte. Al met al een 
avond die om herhaling van het initiatief vraagt. 

Frits en Marius als sobats                                                            De ‘verbannenen’ in de bibliotheek

Supporters bij het kegelen

Met koffie en een rokertje napraten

Sportieve actie van enkele zonen
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Dick van Rossum 
en Frank van Noort
leggen de loep op 
vader/zonen-avond
Als altijd is de vader/zonen-avond een belang-
rijk traditioneel gebeuren in onze sociëteit. 
Ook deze keer op 3 april gold een mooie 
opkomst. Dick van Rossum en schoonzoon 
Frank van Noort beleefden ‘hun’ avond op 
eigen wijze. ‘Alle leden van de Sociëteit werden 
door Anonymus goed geïnformeerd over deze 
activiteit en er was tijd voldoende voor opgave’, 
zegt Dick, die samen met Frank, door Het 
Forum werd gevraagd de avond te bespiege-
len. Een kritische noot ontbreekt daarbij niet. 

Dick: ‘Deze avond beschouw ik als het visite-
kaartje van de Sociëteit, maar – het is niet 
anders – ik werd helaas teleurgesteld! Ik vond 
het jammer dat het eten zo slecht was en 
dat er geen mooie menukaart was. Met deze 
presentatie wordt het volgens mij moeilijk 
om, op basis van mond-tot-mond reclame, 
nieuwe leden te werven en een bruisende 

Vader Hans, drie 
zonen met zeven 
kleinkinderen 
Op de laatste vader/zonendag spande 
Hans van der Geest de kroon door met 
drie zonen ten tonele te verschijnen. 
Voor de redactie een voldoende gedenk-
waardig moment om te vereeuwigen. 
Zonder andere vaders en leden van de 
sociëteit tekort te willen doen is de con-
tinuïteit van het geslacht Van der Geest 
prima verzekerd. 

Hans: ‘Ik wil niet opscheppen, maar ik 
ben er wel trots op dat ik drie zonen heb 
en zeven kleinkinderen. Dit heb ik nooit 
aan iedereen verteld’. 
Welnu hierbij dus, maar dan wel graag 
alle namen om het compleet en overzich-
telijk te krijgen. Hans en zijn vrouw Ida 
kregen Richard (37), Robin (34) en Arjan 
(33). Richard heeft de dochters Leonie (11) 
en Suzanne (8). Robin heeft twee zonen 
en een dochter, respectievelijk Milan (3), 
Julie (2) en Olivier (Vier maanden). Arjan 
tenslotte heeft een dochter Merel (2) en 
een zoon Niels (1). 
Weinigen of niemand binnen de sociëteit 
heeft hiervan terug. Het is een heel mooi 
nageslacht.
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‘Gedachtegoed 
Sociëteit is weer 
helemaal hip‘
In de bijgaande bespiegeling zegt Frank van 
Noort o.a. dat we moeten vasthouden aan 
de identiteit van de sociëteit. Hoe ziet hij dat 
precies als man van deze tijd en welke weg zou 
de Sociëteit volgens hem moeten gaan? Hij 
verklaart zich nader. 

‘Waaraan ontleent het zijn bestaansrecht al 
sinds 1851? De Sociëteit is opgericht omdat 
Haagse ondernemers, kooplieden en notabelen 
behoefte hadden aan gezamenlijkheid, om 
elkaar verder te helpen en gezellig samen te 
zijn. Deze ontwikkeling is heden ten dage weer 
helemaal actueel. Mensen zoeken elkaar weer 
op en kiezen steeds meer voor verbondenheid. 
Het gedachtegoed van de Sociëteit is dus weer 
helemaal hip. Dit biedt kansen en die zou je 
eens moeten uitwerken. Je moet veranderen en 
meebewegen met de tijdgeest, maar wel vanuit 
je authentieke waarden en identiteit’.  
‘Het Bijbelverhaal over de terugkeer van de 
verloren zoon wijst daar op. De boodschap is 
dat hoe meer je buiten jezelf zoekt naar jouw 
eigen identiteit, hoe verder je ervan verwij
derd raakt en dus blijft zoeken. Dit zie ik een 
beetje gebeuren bij de Sociëteit op zoek naar de 
eigentijdse identiteit. Blijf dus vooral bij jezelf 
en haal hier de waarden uit die onderschei
dend zijn’. 
‘Hoe zou de Sociëteit nu de kracht van de 
gezamenlijkheid kunnen inzetten voor haar 
omgeving? Een mooie koppeling met maat
schappelijke verantwoordelijkheid en de 
behoefte aan saamhorigheid. Kan de Sociëteit 
een lokaal en/of gezamenlijk thema of initi
atief adopteren en van betekenis zijn vanuit 
de eeuwenoude traditie en identiteit? Als deze 
stap gemaakt kan worden dan voorzie ik een 
mooie toekomst en vele nieuwe leden, jong en 
oud’.

Sociëteit te houden. Natuurlijk zijn er altijd 
dingen die voor verbetering vatbaar zijn, maar 
deze avond was een gemiste kans voor goed 
gastheerschap’. 

Frank, tot drie jaar terug vijf jaar lid van ‘De 
Vereeniging’ en die zich nu 1x per jaar als 
schoonzoon aansluit op een avond als deze, 
zegt dat het toch weer als thuiskomen was:
‘Ik vond het leuk om oude vrienden weer te 
spreken en de sfeer op te snuiven van het 
samenzijn der leden. Sommige leden zijn geen 
dag ouder geworden. De enkele nieuwe, jonge, 
leden brengen nieuwe gezichten en dynamiek. 
Het concept van de gezellige borrel vooraf en  
aansluitend een simpel menu is volgens mij 
beproefd. Niks aan veranderen. En… ik heb 
voor het eerst op de kegelbaan gestaan. Leuk 
spelletje en een geslaagde avond’. 
‘Voor mij zijn het momentopnamen maar 
ik moet wel zeggen dat mij een aantal zaken 
opvielen. Ik zag gasten en leden zonder 
stropdas of met spijkerbroek. En het handje 
schudden en het voorstellen werd niet door 
iedereen gedaan. In mijn tijd als lid vol-
strekt uit den boze. Verder vond ik het eten 
heel erg slecht. Met een wijntje erbij valt 
het minder op, maar het was echt belabberd 
en de Sociëteit onwaardig. Verder voel ik de 
blijvende zoektocht naar de identiteit van de 
Sociëteit en de mogelijkheid om nieuwe leden 
aan te trekken. De Sociëteit ligt mij nauw aan 
het hart en ik zou adviseren om vast te hou-
den aan de eeuwenoude identiteit, met al haar 
mores en sores’. 

Diefstal van boeken
Dat was wel een heel onprettige mededeling 
die Karel Korswagen op 15 mei deed. Hij 
heeft geconstateerd dat er boeken verdwij-
nen uit onze wel voorziene bibliotheek. Om 
nu meteen alles achter slot en grendel te 
gaan zetten druist ook bij Karel in tegen het 
open karakter van onze bibliotheek. Maar 
dat het open verkeer in onze sociëteit leidt 
tot diefstal van boeken is een grote zorg.
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Toegegeven, het heeft effe geduurd maar dan 
heb je ook wat! Jazeker! Dan heb je namelijk 
ineens Hans Lamb in ‘De Biechtstoel’. En ik 
moet zeggen de entree was zeer bemoedigend.

Verrassend ‘plat’ gemaakt met een volwassen 
Bossche Bol van Bohemen (inderdaad zo een 
met mes en vork) neem je Hans de biecht af. 
Wij zouden dan wellicht niet schrijven, dat 
Hans met vlag en wimpel ooit geslaagd was 
als een veredelde, avant la lettre, Sjors van de 
Rebellenclub. Ook zouden wij geen woor-
den vuil maken over het feit, dat Hans nauw 
betrokken was bij de keuze van de nieuwe 
Paus. Wij hebben het van horen zeggen, maar 
Hans was benaderd om Benedictus op te 
volgen. Zeker ook omdat Hans erg van het 
celibaat is. En dat was mooi uitgekomen met 
zijn lieve Henny als bemoedigende Moeder 

Theresa. Dat het toch Paus Franciscus I 
geworden is, maakt het wat makkelijker. 
Immers, als twee druppels water kunnen de 
goedgelijkende heren elkaar aflossen en kan 
Hans, als hij tenminste niet hoeft te bridgen, 
als understudy zijn zegenende urbi et orbi 
uitspreken. 

Daarom ook zo treffend, omdat Hans net als 
Franciscus duidelijk van de eenvoud is. En 
zoals het pontificaat ook vraagt, heren van 
deze statuur moeten met veel respect bena-
derd worden. En wat duidelijk geworden is, 
voor Hans gaat geen zee te hoog. En terecht! 
Wij hebben het hier dan ook over ons langst 
aanwezige lid. 45 Jaar geleden is hij samen 
met Cees geïntroduceerd door Quasimodo 
Bep ven Leeuwen. Met dien verstande, dat, en 
laat daar geen twijfel over bestaan, Hans exact 

In de biechtstoel met Hans Lamb
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Bescheiden, doch voor hem gaat geen zee te hoog
Hij was de koning van de blingbling
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Echter, geen tijd te verliezen, het werd ver-
volgens Pforzheim, waar hij zich verder 
bekwaamde in het juweliersvak. Daarna ging 
de wereldreis naar Hamburg. En juist hier gaat 
het verhaal, u hoort het mij niet zeggen, dat 
Hans ooit de eerste steen mocht leggen voor de 
Reeperbahn. Het was in ieder geval een begin-
netje. En omdat hij toch in de buurt was, ging 

56 seconden eerder werd geïnaugureerd dan 
Cees. Dus dat misverstand is ook duidelijk 
weg. 

Gevecht
Wij schreven het al. Bescheiden als Hans 
is, was hij toch een soort Sjors van de 
Rebellenclub. Immers, hilarisch zijn de vele 
verhalen over de 45 jaar lidmaatschap. Maar 
lekker op dreef en in gevecht met de Bossche 
Bol, is Hans toch niet meer te stuiten. Op zijn 
zachtst uitgedrukt zijn het allemaal ook even 
spannende verhalen. Vooral ook als het over 
zijn lange carrière gaat. Hans weet waar hij het 
over heeft. Immers, als rechtgeaard Voorburger 
en geboren in het oude Antoniushove aan de 
Vliet is hij een raszuivere Voorburger. Hij is 
hier dan ook groter gegroeid. Door vader Jan 
naar het Aloysius College gestuurd, lag hij 
godsvruchtig al te rollebollen met de Jezuïeten. 
Dat was geen feest. Hij verruilde het Aloysius 
voor de Handelsdagschool. Zich even kwaad 
makend, werd het diploma gehaald en op 
advies van d’oude Jan, die vertegenwoordiger 
was in goud en zilver, kwam hij in gesprek 
met ene heer Jansen, een grote kneitert in het 
juweliersvak, was immers de grootste grossier 
hier te lande. 

Eerste liefde
Jansen stuurde hem naar een Technische 
School in Zwitserland. Niet alleen om het 
vak te leren, maar vooral ook om de Franse 
taal vloeiend te leren spreken. ‘Le Locle’ was 
een fantastische periode. Hij kreeg ook met 
inkoop te maken. En wie mocht denken dat 
Voorburgers drempelvrees kenden, Hans heeft 
daar wel zijn diploma’s gehaald, reisde door 
Europa en belandde uiteindelijk in de wereld-
stad Schwenningen om zijn Duits lekker bij 
te spijkeren. Maar opgetekend moet worden, 
dat Hans niet alleen het vak nog beter leerde 
beheersen, maar ook dat zijn Duits toch van 
dien aard was, dat hij al zijn kaarten zette op 
een Schwenningse deerne. Hans werd niet 
alleen een door de wol geverfde juwelier. Ook 
op het gebied van de liefde sloeg hij keihard 
toe. Naar eigen zeggen was die ‘Ursula’ zijn 
eerste echte liefde. 

Hij gaf leiding aan een 
inkoopcircus van 45 zorgvuldig 

geselecteerde juweliers

hij werken bij de Firma Wempe, de grootste 
detailzaak in de juweliersbranche, en inmid-
dels wereldwijd uitgegroeid tot 150 zaken. 
Echter, het vaderland riep. Zo kon het dan ook 
gebeuren, dar hij via d’oude heer Jansen ( jaze-
ker, hij weer!) in Amsterdam ging werken als 
vertegenwoordiger in wekkertjes en horloges. 

Brave borst
Het lijkt net alsof wij al in de eindfase zitten. 
Vergis u echter niet. Hans is dan pas 24 jaar. 
Kunt u nagaan wat er nog komt. Dus gaat u er 
eens lekker voor zitten. Zeker als je weet dat 
vader Jan Lamb een bevriende relatie had met 
een juwelier in Haarlem. En deze brave borst 
wilde stoppen. Of Jan niet spontaan iemand 
kon ophoesten die de vestiging aan de Grote 
Houtstraat  in Haarlem wilde overnemen. Het 
leuke was, dat de oude juwelier zijn lieve doch-
ter ook erbij in de strijd gooide. Kocht je de 
zaak, kreeg je de dochter er bij als extra bonus. 
Hans, toch groot kenner en liefhebber van het 
vrouwelijk geslacht, zag het ‘Silver Stoepke’ wel 
zitten. De vlotte Haarlemse deerne was echter 
maatje ‘nijlpaard maar dan extra lage’ en daar 
moest Hans dermate aan wennen, dat de koop 
niet doorging. Temeer, daar bleek, dat vijf voor-
gangers van Hans om gelijkluidende redenen 
tijdig afgehaakt hadden. 

En het verhaal gaat, ja u heeft het weer niet 
van mij, dat het ‘Silver Stoepke’ nog steeds een 
nijlpaard in de aanbieding heeft in Haarlem. 
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Menno Alkema
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Ja en toen vielen de puzzelstukjes prachtig in 
elkaar. Daar was ineens een heel mooi pand 
in Voorburg op het Koningin Julianaplein. 
Driemaal ‘bingo’. Vriend en architect Cees 
kreeg ineens in 1961 zijn eerste opdracht bin-
nen. Nu kun je veel zeggen over Cees maar hij 
realiseerde wel een dermate fraaie winkel, dat 
het niet lang duurde of Hans was de king van 
de ‘blingbling’. In november 1961 werd de zaak 
gelanceerd. En samen met zijn Henny heeft hij 
daar een fantastisch mooie zaak van gemaakt. 
U leest het goed. Samen met Henny, met wie 
hij in 1966 trouwde. Dat werd nog even een 
spannend verhaal. Henny was de Nederlandse 
Madeleine Allbright. Immers, Henny had een 
buitengewoon mooie functie op het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. Met in haar porte-
feuille Oost-Europa. 

Inkoopcircus
Getrouwd zijn op Buitenlandse Zaken bete-
kende voor de dames: einde verhaal. Dus 
Henny koos voor Hans en bleef thuis, waar 
zij haar handen meer dan vol had aan de 
opvoeding van hun twee zonen. Maar reeds 
toen al sprong Henny bij. En hoe! En dat dat 
vaak nodig was, blijkt wel uit het feit, dat Hans 
leiding gaf aan een inkoopcircus van 45 zeer 
zorgvuldig geselecteerde juweliers. Vele reizen 
naar Italië, Duitsland en Zwitserland. Alle 
beurzen werden afgelopen en collecties werden 
samengesteld. En inderdaad! Ik heb het weer 
van horen zeggen. Maar het inkooptrio was 
overdag zo vermoeid geraakt, dat om 20.30 uur 
het bed werd opgezocht. Sic! En het licht ging 
uit na de bitterballen van overdag en de drank-
jes Rivella, die noodzakelijkerwijs te drinken 
werden aangeboden. 

Het vermelden waard zijn natuurlijk ook de 
reizen naar Hongkong. Wij gaan niet beweren, 
dat de heren juweliers Hongkong ontdekt 
hebben en op de kaart gezet hebben. Maar feit 
is, dat zij daar als een van de eerste beursbe-
zoekers de fair frequenteerde. Na 30 jaar reizen, 
hier en daar een kleinigheidje gedronken en 
na 42 jaar de juwelierszaak geleid te hebben, 
was het in februari 2004 afgelopen. Met een 
geweldig afscheid werd de zaak plechtig over-

gedaan aan een driftige koper. Fantastisch, maar 
wat een teleurstelling. Een week na zijn afscheid 
werd Hans geconfronteerd met darmkanker en 
belandde in het ziekenhuis. Het zou het begin 
zijn van vele medische blessures, die toch zo 
ernstig waren, dat Moeder Theresa alle zeilen 
bij moest zetten om de zaak op gang te houden. 
Maar Hans zou Hans niet zijn, als het al tijden 
weer goed gaat met hem. 

Romanticus
Ja en dan komen wij ook nog even bij de socië-
teit terecht. 45 jaar lid, zeven jaar voorzitter 
geweest en nog geen dag spijt hebben van het 
soosgebeuren. Is weliswaar niet helemaal meer 
de Sjors van de Rebellenclub maar welk een 
fantastisch lid. Qua anciënniteit het langste lid 
(sorry, Cees!) en met Cees natuurlijk 7/8 ste van 
de bewoners van Voorburg lid gemaakt hebben. 
Maar bescheiden als Hans is, laat hij met nadruk 
weten, dat hij het zonder Henny niet gered zou 
hebben. En nog steeds steekt hij dat niet onder 
stoelen of banken. En Hans geen romanticus? 
Kom op zeg! Wat te denken van het feit, dat hij 
Henny ondanks uitnodigde om copieus te gaan 
dineren. Hoezo, zegt Henny? Nou, Henny, dat 
zal ik jou precies vertellen. Immers, gisteravond, 
heb ik uitgerekend (citaat) dat wij onze 12.650ste 
nacht in de bedstee hebben gedeeld. (einde 
citaat). Ja, ik moet toegeven even doorvragen had 
geen zin, want hij wilde er niet zo inhoudelijk op 
ingaan. Jammer! Het zij zo. Maar hij blijft Sjors 
van de Rebellenclub après la lettre.

Hans is bovenal Voorburger
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Het winnen van de Haagse ‘monumentenprijs’ 
was een mooie aanzet om het bedrag van 
€ 2.500,-- te besteden aan de zo gewenste ver-
vanging van de verlichting in de dakopbouw. 
Graag hadden wij het herstel van de dakop-
bouw en de aanpassing van de verlichting 
eerder gerealiseerd samen met de restauratie 
van de zaal. Echter eind 2010 dreigde onze 
liquiditeit - inclusief de kredietfaciliteit van 
€ 50.000,- onder de € 100.000,- te komen en 
het Bestuur vond dit niet verantwoord. In 2011 
is wel de transparante beplating van de dakop-
bouw vervangen en het raam aan de bovenzijde 
schoongemaakt en alsnog ten laste gebracht 
van het restauratie-budget; voor de verlichting 
was er toen opnieuw geen geld.

Uitgangspunten hiervoor waren:
•	Het	verwijderen	van	de	kruipbalken	en	het	

creëren van een veilige werksituatie,
•	Het	opnieuw	schoonmaken	van	het	raam	

zowel onder als boven,
•	Een	vanuit	de	zaal	minimaal	zichtbare	ver-

lichting,
•	Een	lichtkleur	in	overeenstemming	met	het	

daglicht om te voorkomen het dat een of 

Monumentenprijs kwam als 
geroepen voor lichtraam
Door Gerard Hoogerwerf

meer glaskleuren bij het branden van de ver-
lichting te dominant overkomt, 

•	Het	voorkomen	van	zichtbare	schaduwwerking	
van de 7 cm hoge ophangprofielen van het 
glaswerk,

•	Een	energiezuinige	oplossing.	Geïnstalleerd	
was 8 x 75 Watt = 600 watt en nu 10 x 14 watt = 
140 watt, een reductie van ruim 75%.

Rekenkamer minutieus in beeld 
Het gebouw van onze buurman de Reken kamer 
werd in mei met grote precisie door een land-
meetkundige camera millimeter voor millimeter 
in beeld gebracht. Dat is nodig om exact te weten 
waar de gevelsteentjes zijn aangebracht om die 
straks te kunnen herplaatsen. De steentjes waren 
aan het afbrokkelen. Er is een net gespannen om 
ze op te vangen. 

Mensen van de firma Van Steenis Geodesie

De elektrische installatie is aangelegd in 1950 
en aan te nemen is, dat toen ook de verlichting 
boven het lichtraam voor het eerst is aange-
bracht. We kennen het beeld: twee van onderaf 
zichtbare (kruip)balken en hinderlijk zichtbare 
verlichtingsarmaturen centraal gemonteerd 
boven het lichtraam en last but not at least, een 
uiterst onveilige werksituatie.
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Fraaie reclameplaatjes van weleer. We hebben het over de jaren ’50 en 
’60 toen een aantal legendarische fabrikanten in Den Haag liet zien 
wat zij zoal aan wereldse producten in huis hadden. Bekend natuurlijk, 
maar ook al zijn de meest merken verdwenen, voor veel sociëteits-
leden een nostalgische herinnering. Wat te denken van de Laurens 
Sigarettenfabriek in de Binckhorstpolder waar dagelijks per schip grote 
balen tabak aangevoerd werden om er o.a. Caballero van te maken. 
Lieve dames keken de rokers toen nog verleidelijk aan. Maar ook de 

stofzuigers van Erres (R.S. Stokvis) die de 
firma Van der Heem verkocht evenals de good 
old Solex die zij propageerde. Alfred heeft zo’n 
rijdend exemplaar nog in zijn bezit! Met een 
goede stand van het benzineschuifje haalt hij 
er nog een snelheid van 28 km per uur mee, 
maar dan wel voorover gebukt op het stuur 
om de windvang te beperken. Om het hier 
nog maar niet te hebben over bakkerij Hus en 
de ZHB, de Zuid Hollandse Bierbrouwerijen. 
Voor de meer bedeelden in die naoorlogse 
jaren had je ook Tatraplan, een automobiel 
zoals hier afgedrukt. Sjoerd van der Veen 
besteedde aan het bolwerk van typisch Haagse 
industrieën een boeiend avondje vanuit de 
‘Vernuftelingen’. (AvB)

Den Haag was bolwerk van industrie

Nieuwe schelpen onder de koets
Zowel het Lange als Korte Voorhout worden voorzien van een nieuwe schelpenlaag. Volgens 
een van de mensen daarmee belast, heeft het werk te maken met de komende Prinsjesdag als 
Koning Willem-Alexander voor de eerste keer de rijtoer van het paleis naar het Binnenhof 
maakt. Onder de wielen van de gouden koets moet het goed knisperen. Voor het zover is 
komt er eerst nog een nieuwe beeldenexpositie. Hier een eerste foto daarvan.



Herkent u het, dit witte gebouwtje? Natuurlijk. 
Het staat op het Rijswijkse Plein, dat weet 
iedereen. Maar hoe lang staat het er al en 
waarom werd het gebouwd? Het staat er al 
vanaf 1827, maar het heeft nu wel een andere 
omvang en functie dan in de begintijd. Er zit nu 
een advocatenkantoor in, en daarvóór is het o.a. 
een centrum voor koepokinenting en een café-
restaurant geweest. 
Oorspronkelijk was het een douanekantoor(tje). 
Met een heel toepasselijke naam: WACHTJE

Toegangspoort 
Het Rijswijkse Plein was destijds als het 
ware een van de toegangspoorten tot de stad 
’s-Gravenhage. Wie vanuit het zuiden de 
stad naderde, ofwel over land via de huidige 
Rijswijkse Weg (die toen nog een vrijwel onbe-
bouwde landweg was), ofwel over het water 
(vanuit de Trekvliet naar de gracht het Zieken 
en verderop het Spuy), kwam in eerste instantie 
terecht bij Het Wachtje. Wie koopwaar bij zich 
had om in het centrum van de stad te verhan-
delen, moest zich eerst melden in het Wachtje 
en gemeente-accijnzen betalen. 
Van de hedendaagse verkeersdrukte en 
onoverzichtelijkheid op het Rijswijkse Plein 
was in 1827 natuurlijk nog geen sprake. Het 
was er landelijk-rustig. Voor wie te voet of 

met een paard (en wagen) aankwam, waren er 
twee mogelijkheden om verder de stad in te 
gaan. Ofwel rechts langs het Wachtje, over het 
jaagpad langs het water van het Zieken naar het 
verlengde daarvan: het Spuy. Ofwel links langs 
het gebouwtje via de Bogt van Guinee naar het 
verlengde daarvan: de Wagenstraat. 
De Bogt van Guinee! Daar is-ie weer! In het 
vorige artikel is beschreven, hoe onze Sociëteit 
dáár, in een ‘lokaal’ (= pand) aan die Bogt van 
Guinee, begin mei 1852 terecht is gekomen, 
nadat ze haar verblijfplaats in de Kazernestaat 
198 precies één jaar na haar bestaansbegin 
had moeten verlaten. De huur was immers 
opgezegd door de inhalige en norse kastelein 
Joseph de Visscher, omdat het de sociëteit niet 
gelukt was om vóór 1 januari 1852 200 of meer 
soosleden te tellen, en hij dus naar zijn bereke-
ning veel te weinig aan de soos verdiende. Die 
gedwongen verhuizing en het vinden van een 
nieuw onderkomen heeft het eerste College 
van Commissarissen heel wat hectiek en zor-
gen gebaard. 
De Sociëteit heeft, tegen de verwachting in, 
niet lang in het ‘lokaal’ aan de Bogt gebivak-
keerd. Waarom niet? Wat gebeurde er? In 
het voorgaande artikel maakten we er al kort 
gewag van. Meer daarover komt verderop in dit 
artikel aan de orde. 

De Bogt van Guinee
Eerst, op verzoek en aansluitend bij het vorige 
artikel, iets over de wonderlijke naam van die 
Bogt van Guinee. Het was een ‘bogt’ omdat 
het eigenlijk een pleinachtige straat met een 
krom- of banaanvormige gevelrij was. En het 
was ‘van Guinee’ omdat volgens sommigen de 
architect van een aantal huizen een ‘Guinees’ 
zou zijn geweest. Die bewering is nooit, door 
wie of wat dan ook, waargemaakt. De gebogen 
vorm deed anderen denken aan de bochtige 
inloop van de Atlantische Oceaan in de kust 
van Guinea. Onzin. Weer anderen wijzen er op 
dat d’ Bog van Genee een populair uithangbord 
was van goedkope kroegen voor matrozen en 
ander bootvolk. Uit binnen- en buitenland, 
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ook uit Guinea. In Amsterdam waren er rond 
1700 diverse kroegen met uithangborden als 
het hier afgebeelde. Ook hier in Den Haag 
zijn er van die goedkope kroegjes geweest. 
Met name ook in de buurt van de Trekvliet en 
het Rijswijkse Plein. Maar uithangborden met 
soortgelijke teksten als in Amsterdam zijn hier 
nooit (terug?)gevonden. De naam ‘De Bogt van 
Guinee’ blijft dus als Haagse straat/pleinnaam 
een raadsel(tje). 

Bogt werd door de gemeente de naam ver-
vangen: de Bogt zou voortaan Huygenspark 
heten. En zo heet dit straat/plein nog steeds, nu 
opgevrolijkt met een ruime plantsoenaanleg. 
Jaren later werden de roofmoordenaars alsnog 
gepakt. Het waren Hendrik Jut en zijn min-
nares Christina Goedvolk, de laatste ooit voor 
huishoudelijk werk in dienst bij Mevrouw Van 
der Kouwen. Jut kreeg levenslang en stierf in 
de gevangenis; Christina kreeg 12 jaar, en stierf 
lang daarna in barre ellende. Op sommige ker-
missen kan men tot op de dag van vandaag met 
een forse hamer meppen op de ‘Kop van Jut’. 
Hoe harder hoe beter, en liefst met gezang: ‘Jut, 
Jut, Jut moet in de put’. Wie het hardst slaat, 
is de winnaar. Zo leeft Hendrik Jut nog voort. 
Christina is vergeten.

Weer hectiek
Terug nu naar het verhaal over de eerste jaren 
van onze sociëteit. We hadden het in het vorige 
artikel over de hectiek: over de vele zorgen en 
werkzaamheden van de commissarissen bij het 
gedwongen vertrek uit de Kazernestraat 198, 

Hoe dan ook, er mag geen verwarring zijn met 
de huidige ‘Bocht van Guinea’, dat kolossale 
ovaalvormige appartementengebouw aan het 
Zieken (hoek Groenewegje), dat eind jaren 
vijftig gebouwd is op een eerder terrein van 
Gemeentewerken.
En dan nog het volgende over de oorspronke-
lijke naam van de ‘Bogt’ als straat/pleinnaam. 
Die naam bestaat nu niet meer. In 1873, ruim 
20 jaar na het vertrek van de sociëteit is de 
naam Bogt van Guinee gewijzigd. In een van 
de keurige huizen aan de Bogt was namelijk in 
1872 een gruwelijke dubbelmoord gepleegd: de 
lichamen van de rijke bewoonster van dat pand 
(ene mevrouw Van der Kouwen) en van haar 
dienstbode werden ’s ochtends badend in het 
bloed gevonden. Het was een roofmoord. Alle 
geld en juwelen bleken verdwenen. De buurt, 
zelfs heel Den Haag was ontzet en vol afschuw. 
Op verzoek van de geschokte bewoners van de 

Uithangbord, begin achttiende eeuw

De Kop van Jut, kermisattractie
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Bellweg 16, 2627 AW Delft
Tel. 015 - 251 40 00
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info@awiversenter.nl
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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

Vrachtauto botst tegen gevel
Het lukte de chauffeur van een Engelse vrachtauto net niet om zijn spullen zonder schade af te leveren bij de 
Britse ambassade. Bij het manoeuvreren om de Kleine Kazernestraat in te rijden botste het voertuig tegen 
de gevel van de sociëteit. Op diverse plaatsen ontstond schade aan de muur, zoals de foto’s laten zien. Direct 
werd de security officer van de ambassade gewaarschuwd die zich verontschuldigde en vergoeding van de 
schade in het vooruitzicht stelde. De redactie van Het Forum was snel ter plaatse om e.e.a. vast te leggen.  
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over het zoeken van een nieuw onderkomen, 
en over de uiteindelijke vestiging aan de Bogt 
van Guinee, met de daarbij onvermijdelijke en 
tijdrovende onderhandelingen en contracten. 
Dit alles in schaarse vrije tijd en onder grote 
tijdsdruk, met nogal wat tegenslagen en soms 
met ondankbaar-laatdunkend commentaar van 
sommige criticaster-soosleden aan de zijlijn.
Maar dan: nog maar een paar maanden zit de 
sociëteit in het ‘lokaal‘ aan de Bogt, als er zich 
plotseling iets totaal onverwachts voordoet. Als 
bij wonderlijk toeval. President Diepenheim 
verneemt in zijn hoge functie van referenda-
ris, dat er uit de nalatenschap van de in 1849 
overleden Koning Willem II de buitenplaats 
Welgelegen in de Kazernestraat te koop zal 
komen. Al gauw begint er iets van heimwee in 
hem te gloeien. En (zodra ze het horen) óók in 
de boezem van de andere commissarissen en 
van de leden. Want eerlijk is eerlijk, het ‘lokaal’ 
blijkt toch niet precies wat men zich ervan 
had voorgesteld. De voor een echt soosleven 
benodigde faciliteiten zijn ontoereikend. Er is 
maar één biljart, en meer dan converseren en 
wat kaartspelen en spelletjes is niet mogelijk. 
Voor grotere evenementen moet elders ruimte 
worden gehuurd. En natuurlijk ligt het lokaal 
ook wel wat ver buiten het centrum. Eén ding 
is inmiddels wel duidelijk: de verblijfplaats is 
wel een onderkomen, maar heeft als zodanig 
zeker geen ‘eeuwigheidswaarde’ voor de soos. 
Dus terug naar het centrum, nu de gele-

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

genheid zich voordoet? Terug zelfs naar de 
Kazernestraat? Wel graag natuurlijk. Maar: 
Welgelegen zal alleen maar te koop zijn, niet te 
huur. Nieuwe zorgen, dilemma’s en besprekin-
gen voor het bestuur. Hoe op korte termijn aan 
een koopsom te komen? Hoe hoog mag die 
maximaal zijn? Zijn er nog meer gegadigden? 
Wat is verantwoord handelen? Wanneer moet 
de beslissing vallen? En bovendien: hoe moet 
dat gaan met de lopende contractuele verplich-
tingen jegens de verhuurder van het ‘lokaal’, 
jegens kastelein Bekker en de gemeentelijke 
en particuliere leveranciers? Arm bestuur: 
opnieuw hectiek. Heel veel te doen in heel 
korte tijd.

Opnieuw heroïsch werk
Uit het vorige, en ook uit dit artikel, en uit het 
feit dat onze soosgeneraties al zo’n 160 jaar 
zitten waar ze nu zitten, is duidelijk hoe het 
avontuur, ondanks alle zorgen, is afgelopen. 
Via een aandelen-emissie is de koopsom (Hfl. 
13.300) op tafel gekomen, de lopende contrac-
ten zijn afgekocht, Bekker blijft kastelein en 
verhuist mee. Op zondag 21 november 1852 vindt 
de feestelijke intocht in Welgelegen plaats. 
Wat is er veel gebeurd in dat ene jaar 1852! Het 
eerste sociëteitsbestuur heeft bij vertrek èn 
terugkomst, héén èn terug, twee keer heroïsch 
werk verricht. Dat is op Oudjaar 1852 uitbundig 
gevierd. 

        Uitbundige viering van heroïsch werk in oudjaarsnacht
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Anonymus organiseert in 2013 diverse activiteiten 
Voor wie het nog niet in de agenda heeft staan nogmaals onderstaande data:

Woensdag 12 juni  Haring eten

Zaterdag 29 juni  Familie BBQ

Zaterdag 12 oktober  Herfstfeest (familiefeest)

Woensdag 13 november  Kleiduiven schieten

Zondag 01 december  Sint Nicolaas

Zaterdag 14 december  Kerst Galadiner
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Gerard licht toe: ‘Met dit voorstel kan 
worden bereikt  een mijns inziens 
noodzakelijke en sfeerverhogende 
uitbreiding van de barruimte met 
veel meer mogelijkheden voor goede 
gesprekken in kleine groepjes. 
Daardoor ontstaat ook een aanzienlijke 
betere verhuurbaarheid van de zaal, 
een adequate - qua voorzieningen en 
inrichting - rookfaciliteit’. 

Verder zien we in de schets een vaste 
opstelling van de biljarts in een directe 
relatie met de barruimte hetgeen weer 
ten goede komt aan de verhuurbaar-
heid van de zaal en een uitnodigende 
en lichte verbinding tussen bar en het 
buitengebeuren.

Gerard: ‘Zo ook eigentijdse toiletvoor-
zieningen voor dames en heren, het 
voorkomen van vernieuwing van de pui 
van de rookzaal en veel schilderwerk 
buiten. Met een aangepaste bestrating 
en meubilering kan de tuin een eye 
catcher worden. En last but not at least, 
een verbeterde concurrentiepositie ten 
opzichte van het vergadercentrum aan 
het Lange Voorhout met in totaal 22 
zalen voor 8 tot meer dan 100 personen 
en naar het schijnt een goede catering.

Schetsplan voor verbetering interieur
In de vorige editie van Het Forum stond dat het Bestuur ‘een interessant schetsplan had 
ontvangen van Gerard Hoogerwerf voor een nieuwe verbinding tussen de barruimte en het 
rokersgedeelte met de kegelbaan’. In dit plan zou ook de bestaande toilettengroep kunnen worden 
verbeterd. Dat vraagt om nadere informatie. Gerard is al heel blij dat het Bestuur zijn voorstel 
serieus wil beoordelen. 

Koningshoofd landingsplaats af
Het bronzen hoofd van Willem II bij de entree van het Binnenhof is een 
geliefde landingsplaats voor meeuwen. Maar ja, het gevolg is wel dat het 
ruiterlijke konterfeitsel dan wit van uitwerpselen wordt. Daar wordt nu 
(bijna letterlijk) een stokje voor gestoken door vijf dunne stalen pinnen 
in het hoofd te boren die nauwelijks zichtbaar zijn. Het Forum zag de 
‘chirurg’ van Monumententoezicht aan het uitzonderlijke werk met deze exclusieve foto als resultaat.
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Een buitengewoon fenomeen heeft zich 
woensdag 15 mei   voorgedaan. Zoals vaker 
werd er ook deze woensdag op een van de 
nieuwe bijarts ‘gekurkt’. Voor de niet- kur-
kers een lelijk spel, waarbij nogal veel lawaai 
gemaakt wordt. Voor de wel-kurkers het 
summum van een halfuurtje ontspanning in 
de sociëteit. Onze geachte “doctor” (vlgs. De 
Telegraaf ) presteerde het om 3x te stoten en 
de goede score van 540 te produceren. In al 
zijn overmoed stootte hij nogmaals en deze 
keer kwam de rode bal tegen de kurk. Een 
doodzonde bij het ‘kurken’. Er vielen 3 dob-
belstenen van de kurk en alle stenen gaven 
het getal 1, hetgeen betekent 300 punten 
erbij. De bijna oorverdovende reactie van zijn 
medespelers getuigde van grote liefde voor 
het ‘kurken’. Wij denken dat deze 840 punten 
de hoogste score ooit is en zeker als hij weg-
gegeven wordt aan al de tegenstanders. Cees, 
gefeliciteerd en bedankt voor het glas wijn.

Rob van Hulst

Cees doet clubrecord 
kurken teniet door een 
fatale ‘doodzonde’

Woensdag 3 juli 
slaat Steef Gronheid 
met brigade weer toe
Het ‘Comité Koken voor Leden door 
Leden’ is er weer klaar voor en nodigt 
de leden uit voor een culinaire avond op 
woensdag 3 juli.

‘Tussen 18.00 en 19.00 uur verrassen wij 
u met wat lekkernijen uit eigen keuken’, 
zegt woordvoerder Jan Kersten. ‘Vanaf 
19.00 uur wordt een 3-gangen surprise 
menu geserveerd, te beginnen met een 
heerlijke amuse. De vijf man sterke 
keukenbrigade staat wederom onder de 
meeslepende leiding van onze maître 
Steef Gronheid.
De witte brigade wordt bijgestaan door 
een in smoking gestoken zwarte brigade, 
die u deze avond voorziet van drank en 
een culinair arrangement. De kosten voor 
dit culinair menu zijn slechts € 20,00 
per persoon. De individuele 
consumpties zijn voor u. 

Laat ons uiterlijk 29 juni 
weten of wij op uw komst 
mogen rekenen. 

U kunt zich aanmelden 
via het e-mailadres: 
kersten.jan@ziggo.nl 
of u kunt bellen 
06-41 55 33 95

Ruit weer als nieuw
Een gebarsten ruit van de keukenopslag hoefde 
niet lang te wachten op herstel. De raampartij 
werd in zijn geheel verwijderd en de nieuwe ruit (in 
bijbehorend motief ) buiten op de stoep geplaatst. 
Stopverf erbij, netjes afsmeren en alles ging weer 
op zijn plaats. Nu nog alleen een likje verf.
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Aankoop

Verkoop

Bemiddeling van
onroerende goederen

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

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

Herman Scholten

Menno Alkema

“Dat zijn wij”

uw wensen, ons werk

Uphof  Wijnen    Voor mensen met smaak
Leverancier van wijnen aan de horeca en het bedrijfsleven.•	
Sociëteitleden welkom. U kunt rekenen op een smaakvol advies.•	
Wijnen uit bijna alle wijnstreken van de wereld. Grote voorraad.•	
Wijn relatiegeschenken zoals kistjes. •	
Leverancier van winedispenser “diWine”, wijntap per glas.•	

‘Het leven is te kort om slechte wijn te drinken’
www.uphofwijnen.nl      mobiel 06-51.723.612  of  tel. 070-393.49.58


