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Voorwoord
Door Theo Damen
voorzitter

Deze tekst komt binnenkort naast onze voor-
deur te hangen. Wij zijn opgenomen in diverse 
Stadsrondleidingen van ‘s-Gravenhage. In alle 
bescheidenheid zijn wij hier trots op. Wij vieren dit 
jaar ons 163-jarig bestaan en het feit dat wij al 162 
jaar de fiere eigenaars zijn van “Welgelegen”. De tijd 
spreekt, ook naar de toekomst. 

“De Vereeniging” = “Welgelegen” = “Onze Sociëteit”. 

Daar doen wij alles voor!

NIET BÉTER, WÉL ANDERS

SOCIËTEIT  “DE VEREENIGING”
OPGERICHT IN 1851

BEKNOPT HISTORISCH OVERZICHT
VAN DIT GEBOUW EN ZIJN BEWONERS

±1812-1825:
Bouw en aanleg van huis met tuin op 

particulier initiatief
Oorspronkelijke benaming:

“BUITENPLAATS WELGELEGEN”

1837:
Aankoop van het gehele complex Welgelegen 

door de Prins van Oranje, 
sinds 1840 Koning Willem II (1792-1849)

1837-1852:
Woonstede van o.a. Prins Alexander,

zoon van Koning Willem II (1818-1848)

1852–heden:
BEZIT EN ZETEL van SOCIËTEIT DE VEREENIGING

Ingrijpende verbouwingen en renovaties in o.m. 
1871, 1885, 1905, 1924, 1950,1961, 1989, 2010.

Sinds 1993 Rijksmonument

In 2012 onderscheiden met de Monumentenprijs
van de Gemeente ‘s-Gravenhage

www.societeitdevereeniging.nl
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Dat waren de openingswoorden van voorzit-
ter Theo Damen op de Algemene Leden-
vergadering, waar 53 van de 99 stemgerech-
tigde leden aanwezig waren. Secretaris Aloys 
noteerde 14 afmeldingen. Theo: ‘Wij moeten 
zorgen voor onze opvolgers dat zij tot in 
lengte van dagen in dit gebouw kunnen 
blijven zitten, maar dan moeten er wel dingen 
gaan gebeuren. Wij allen moeten constructief 
en positief kritisch meedenken hoe wij deze 
situatie in ons voordeel kunnen beslechten. 
Materieel door platweg gezegd meer geld 
binnen te harken, immaterieel door onze 
schouders er gezamenlijk onder te zetten. 
Het is onze gemeenschappelijke verantwoor-
delijkheid;  het is niet het Bestuur tegenover 
de leden maar het Bestuur met de leden, de 
‘Sociëteit  De Vereeniging’.

De voorzitter geeft het woord aan de secretaris. 
Er zijn geen agendapunten voor de vergadering 
ingediend. Aad van der Werf is van mening dat 
de agenda te veel agendapunten bevat. Wellicht 
is het beter om bij zoveel agendapunten een 
extra AV te regelen. De voorzitter geeft aan dat 
de agenda de reguliere agendapunten bevat en 
drie extra agendapunten; Dit heeft te maken 
hebben met de ‘zoektocht’ naar het vinden van 
een exploitant voor de Sociëteit.  

De voorzitter stelt het financiële jaarverslag 
aan de orde. In de kosten werd waar mogelijk 
gesneden en op de rem getrapt. Per saldo wordt 
2013 afgesloten met een bescheiden positief 
resultaat ad € 4.650,00 hetgeen zwaar onvol-
doende is voor de noodzakelijke toevoeging aan 
het onderhoudsfonds.
Naar aanleiding van de vraag van Frans van den 
Heuvel welke beslissingen het Bestuur heeft 
genomen om te kunnen bezuinigen antwoordt 
de penningmeester dat er versoberd is in de 
uitgaven ‘Bestuurskosten en ledenactiviteiten’ 
maar dat de kapitale bezuiniging is gerealiseerd 
door hard op de rem te trappen bij de uitvoe-
ring van het onderhoudsprogramma gebouwen. 
Uiteraard betekent dit uitstel van executie en 
zal dit jaar een noodzakelijke inhaalslag in gang 
worden gezet. Jan Kersten vult gedetailleerd aan 
dat van het begrote bedrag voor groot onder-
houd in 2013 van € 49.000,- slechts € 3.483,- is 
uitgevoerd.  De door het Bestuur  voorgestelde 
begroting voor 2014 wordt vervolgens in meer-
derheid goedgekeurd.   

Verkorte weergave uit de ieder toegezonden notulen van Aloys Arkesteijn:

Op de rem en herpositioneren
‘Na dit turbulente jaar met het faillissement van Boenk, moeten wij ons meer dan ooit 
realiseren dat wij als collectief de handen ineen moeten slaan en samen ervoor zorgen dat 
onze Sociëteit nog jaren lang van dit gebouw gebruik kan blijven maken’. 

De voorzitter geeft Feico Alkemade het woord 
namens de Kascommissie. De inkomsten 
uit de resultatenberekening zijn t.o.v. 2012 
door het faillissement van Boenk met ruim 
€ 36.000,- afgenomen,  evenals het niet kunnen 
doorbelasten van de energiekosten. De kas-
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commissie spreekt hierover dan ook haar grote 
zorg uit. Ten behoeve van een grotere trans-
parantie beveelt de Kascommissie aan onder-
scheid te maken in de inkomsten en uitgaven 
van de Sociëteit en die van het gebouw. De 
Kascommissie is van oordeel dat de overzich-
ten in de jaarrekening 2013 volledig en juist 
zijn weergegeven en adviseert het Bestuur en 
de penningmeester van Gezelschap Anonymus 
decharge te verlenen voor het gevoerde finan-
ciële beleid over 2013. De voorzitter dankt de 
Kascommissie,  onze penningmeester en Jan 
Kersten. Het is elk jaar weer een hele belang-
rijke klus die veel inspanning en tijd vergt. 
Jan Kersten zal in september a.s alweer 10 jaar 
de administratie van de Sociëteit verzorgen, 
waarvoor alle hulde.

De voorzitter stelt de Meerjarenbegroting 2014-
2017 aan de orde. De penningmeester geeft aan 
met tegenzin deze binnen de Statuten veror-
dende meerjarenbegroting te hebben geprodu-
ceerd. Ongetwijfeld zal aan deze begroting de 
komende periode nog flink worden gesleuteld. 
Dat betekent ook dat er volop werk aan de win-
kel is om los van de ontwikkelingen van COSE 
gezamenlijk onze schouders er onder te zetten 
om nieuwe leden te werven en onze omgeving 
en ons netwerk enthousiast te maken voor de 
huur van onze  prachtige accommodatie. Het is 
ons gebouw waarvan wij de ambassadeurs die-
nen te zijn. Gelukkig is onze liquiditeitspositie 
voldoende om de weg naar positieve verande-
ringen te kunnen overbruggen.

Gerard Hoogerwerf  vraagt het woord en geeft 
aan de hand een drietal Excel sheets  de vol-

gende opmerkingen. Zijn algemene opmer-
king over de begroting 2014 is dat deze realis-
tisch inspeelt op de inkomstenkant, m.u.v. de 
energiekosten. Aan de uitgaven kant kan z.i. 
nog wat worden geknepen. Het eigen verbruik 
van de Sociëteit  in energiekosten is dominant. 
Als het eigen energieverbruik op 82% wordt 
gesteld van de totale energiekosten, blijken 
de uitgaven voor verenigingsactiviteiten de 
inkomsten met  ca. € 25.000,- te overschrijden. 

De voorzitter dankt Gerard Hoogerwerf  voor 
zijn uitvoerige commentaar en zegt toe dit te 
gaan bestuderen en ons voordeel er mee zullen 
doen. Michiel van de Weijer  is van mening 
dat heel erg naar inkomstenstromen wordt 
gezocht buiten de leden om. Hij pleit voor 
een grotere betrokkenheid van de leden in het 

oplossen van het inkomsten tekort. Dit zou 
kunnen gebeuren door het werven van meer 
leden. Aad van der Werf heeft oprechte zorg 
over hetgeen gepresenteerd wordt.  Een meerja-
renbegroting die ons laat zien dat we over 3 jaar 
het licht kunnen/moeten uitdoen. Iedereen kan 
het nu zien hoe we ervoor staan; hij beseft wel 
dat er nu geen betere cijfers zijn te geven.
Peter Wijnen stelt dat overleven alleen kan 
gebeuren als agendapunt 18 (COSE) er bij 
betrokken wordt. ‘Het is hier overleven of op 
een andere locatie’.
De voorzitter geeft aan dat verhuizen geen 
optie is. Het Sociëteitsgebouw is de ziel van 
de Sociëteit. Rob van Hulst wil de oplossing 
voor meer nieuwe leden wat temperen. 10 
nieuwe leden is al heel veel en dat levert maar 
ca. € 3.500,- meer op.  De voorzitter beaamt dit, 
maar stelt dat het een en-en verhaal is. Dus 
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nieuwe leden werven, bekendheid geven aan de 
verhuur van de sociëteit enz. 

Dick Meuldijk is blij met de gegeven meerja-
renraming. Het dwingt ons tot keuzes. Wim 
Quaak heeft een déjà vue moment. Tijdens zijn 
voorzitterschap heeft hij dit 15 jaar geleden ook 
al eens meegemaakt. Minder dan 100 leden, 

De voorzitter stelt het meegestuurde jaarverslag 
2013 van de Ballotagecommissie aan de orde. 
Michiel van de Weijer vraagt zich af of onze 
normen zo hoog zijn dat van de 6 kandidaten 
er maar 3 overblijven. Ernst van Hille geeft aan 
dat de drie kandidaten die afvielen, dit om privé 
redenen hebben gedaan en niet vanwege de 
geldende normen van de ballotage. Voor wat 
betreft de bezetting van de Ballotagecommissie: 
Aftredend zijn Hans Eijzenbach en Paul Groot. 
Voorgesteld worden als kandidaten Michiel 
van de Weijer en Dick van Rossum.  Woorden 
van dank aan de aftredende Hans en Paul. De 
Ballotagecommissie verricht uiterst belang-
rijk werk;  zij zijn de poortwachters van onze 
Sociëteit. Hans heeft dat nu 8 jaar gedaan 

een hypotheek en achterstallig onderhoud. 
Er waren toen vier commissies die de sores te 
lijf gingen. Hij vraagt zich af wie nu de wer-
vingscommissie leidt; hij hoort er niets over. 
Hij geeft verdere in overweging om creatieve 
maatregelen te nemen zoals b.v. zonnepanelen 
voor stroomopwekking, meerdere clubs gebruik 
laten maken van de Sociëteit. Er is maar 1 avond 
kegelen en dat moeten er meer worden.  Hij is 
trouwens voorstander van het behoud van de 
kegelbanen.
De voorzitter deelt mee dat hij begin april 
een gesprek heeft met het Bestuur van de 
Commerciële Club, niet voor integratie, maar 
voor verhuur. Met de International Women 
Club The Hague is een verhuur geregeld. In 
zijn ogen belangrijk voor de uitstraling van de 
Sociëteit. Hij spoort de leden aan om ook hun 
netwerken te gebruiken voor het promoten van 
het huren van de Sociëteit.
Hans van de Geest memoreert de woorden 
van de voorzitter in het Forum. Ieder lid een 
nieuw lid.

Het woord is aan Johan van Kampen die 
de voorzitter van Anonymus, Aad Meuldijk, 
vervangt.  Het jaarverslag van Anonymus is 
meegestuurd met de stukken van deze AV, die 
Anonymus bedankt hun met een warm applaus.

waarvan 7 jaar als secretaris, geen sinecure!! en 
Paul is 6 jaar lid geweest.  Zij verdienen onze 
erkenning voor het vele werk dat zij erin heb-
ben gestoken en ik wil dat graag onderstrepen 
met een applaus.
De Exploitatiecommissie wordt ‘opgevuld’ 
door Jaap Stollenwerk als opvolging van Henri 
van Geffen. De voorzitter bedankt namens de 
AV Henri voor het werk dat hij voor ons heeft 
gedaan.  Het is niet altijd gemakkelijk om het 
iedereen altijd naar de zin te maken en daar 
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kom je als Exploitatiecommissie vaak mee in 
aanraking. Klachtenboek,  e-mails,  persoon-
lijke gesprekken van vele goedbedoelende 
leden waren vaak hun deel. Namens u allen 
dank ik hem en de twee andere leden van de 
Exploitatiecommissie voor de inspanning en 
de tijd die zij daarin hebben gestoken. Het op 
korte termijn binnenhalen van Sallo’s Catering 
na het faillissement van Boenk is door hen 
prima geregeld.

Er zijn dit jaar geen mutaties in de 
Bestuurssamenstelling. Volgend jaar echter 
zullen er 3 Bestuursleden statutair aftreden, 
te weten de voorzitter, de secretaris en de 
Commissaris Interne Zaken. Nu alle reguliere 
punten zijn behandeld, wordt decharge van 
het Bestuur en decharge voor Anonymus, voor 
wat door hun in 2013 is verricht, voorgesteld. 
Applaus.

Feico Alkemade presenteert zijn Power Point 
presentatie over de werkzaamheden van COSE 
in het afgelopen jaar, geeft de resulaten weer en 
doet voorstellen hoe nu verder.  De presentatie 
zal als bijlage bij de notulen van de AV worden 
gevoegd. 

In de Rondvraag vindt Karel Korswagen het 
een lange vergadering, maar gaat positief weg. 
Hij weet uit eigen ervaring als bestuurslid  dat 
er veel werk is verzet voor deze AV. Hij dankt 
het Bestuur en met name de voorzitter en 
secretaris voor het vele werk hiervoor.  Ook een 
speciaal woord van dank aan Feico Alkemade 
voor zijn duidelijke presentatie over de werk-
zaamheden van COSE.

Minder edities met 
meer onderwerpen
U merkt het vermoedelijk al, dit is een 
tamelijk dikke editie van het Forum. Dat 
komt enerzijds door de ALV, de presentatie 
van bevindingen vanuit de COSE, de 25ste en 
laatste Biechtstoel van Lex en zijn nieuwe 
rubriek ‘Bierviltje’. Dat zijn geen korte stukjes. 
Anderzijds is het flinke aantal pagina’s ook 
het gevolg van een of twee minder edities per 
jaar maken om, zoals u weet, de kosten van 
het uitgeven een beetje terug te brengen. De 
consequentie van minder edities is wel dat de 
actualiteit van de onderwerpen afneemt. Er 
gebeurt echter genoeg aan vermeldenswaar-
digs binnen de sociëteit maar ja, willen we aan 
zoveel mogelijk zaken toch aandacht blijven 
besteden dan worden die ‘opgespaard’. Jammer 
genoeg zijn er ook nog best onderwerpen die 
in het Forum niet de aandacht krijgen die ze 
verdienen, zowel tekstueel als fotografisch. 
We houden ons aanbevolen. Intussen mogen 
we ons verheugen op enige versterking van 
het redactieteam. Andries Andrea heeft zich 
onlangs bereid verklaard om op verzoek en 
bij gelegenheid de pen 
ter hand te nemen. Dat 
was goed te beluisteren. 
Tenslotte wordt het 
Forum weer per post bij 
de leden thuisbezorgd. 
De proef om het Forum 
op ieders naam bij de 
bar neer te leggen heeft 
niet helemaal naar 
wens gewerkt, ook al 
meenden we daar porti 
mee te besparen. Dus 
in de bus weer. 

Van de Redactie
Door Alfred van Bunge
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Ja, inderdaad! In de afgelopen periode zijn wij 
25 keer met veel plezier De Biechtstoel in gedo-
ken. God betert! Wat zich daar allemaal heeft 
afgespeeld valt met geen pen te beschrijven. 
En dat is maar goed ook. Daarvoor bestaat 
de laptop tenslotte. Hoe dan ook, 25 vrienden 
zijn daar, om het netjes te zeggen, fatsoenlijk 
geknipt en geschoren. 
En natuurlijk zou het leuk geweest zijn om 
Paus Franciscus ook de maat te nemen. Hij 
voelt echter nattigheid en komt daardoor niet 
naar Den Haag. Het zou mij trouwens benieu-
wen of Gods herder hier door de ballotage zou 
zijn gekomen. Je weet het maar nooit! 

Enfin, wij hebben nu gekozen voor de processie 
van Echternach. U weet wel, die fijne processie 
waarbij men eerst drie stappen vooruit loopt 
en vervolgens weer twee stappen terug. Of was 
het toch precies andersom? Leve het celibaat 
maar oecumenisch ben ik slecht onderlegd. 
Het zal mij een zorg zijn! Wij komen er wel, op 
zomaar een woensdagavond in februari. 
Het is effe terug, maar het was toch 
een drukke bedoening hoor. 

Groep Alkemade op weg 
Er wordt wat af vergaderd. 
Pontificaal op nummer 1 stond 
het hobbyclubje van Feico Alkemade. 
In serene rust werd gebrainstormd 
over pachters, exploitanten en goed 
bedoelde cateraars. Af en toe verschijnt het 
afgetobde gezicht van Adriaan van Egmond 
om de hoek voor, in godsnaam, een ver-
frissend rondje consumptieve bestedin-
gen. (Als u dit leest, zijn de economische 
vooruitzichten weer wat verbeterd en zijn 
er spijkers met koppen geslagen, hoop 
ik….!) 

‘Golfterreur’
Ook half februari startte de golfterreur weer 
volop. Alles is nog maatje pink, maar golfen is 
ook vooruitzien. De heren liefhebbers staan 
voor moeilijke dilemma’s. Begrijpelijk, dat 
‘De Heer Van De Bediening’ af en aan loopt 
want de heren willen vooral niet droog staan. 
Het eliteclubje bespreekt de reis naar Saint 
Pardoux, het buitenlands optrekje van Jos 
Hennequin in, u raadt het al,  Frankrijk. Punt 
van discussie is, wie rijdt met wie en, nog inte-
ressanter, wie slaapt met wie. Niet onbelang-
rijk natuurlijk! En dan naar negen maanden 
wachten. Inmiddels, al lezend, is duidelijk dat 
de barre tocht vlotjes is verlopen. 

Hoofdbestanddelen waren die week, de 
verplichte figuren voor Rob van Hulst, Jos 
Hennequin, Feico Alkemade, Jan Kersten en Paul 
Vos te weten het kaarten, het drinken, het 
praten en het lachen. En laten wij natuurlijk 

toch niet vergeten, dat er als er hiernaast nog 
tijd overbleef, werd er effe gegolfd. Bij 

de voorbeschouwing in februari 
waren de heren niet geheel en 
al gespeend van enthousiasme. 
Immers, met homerisch gelach en 
andere luidruchtige toestanden 
deden teen en tander denken aan 

psychosomatische klachten. 

De Kurkers, een luidruchtig clubje
En terwijl de bridgers in bedaagde rust hun 
robbers uitvochten, steekt bij de biljarttafels 
met een ongelooflijk pathetiek het kurken 
zijn kop op. Wie denkt dat de mannen bij 
het biljart het kurken rustig opstarten, komt 
Buurvrouw ‘Jansen’ vragen of het een onsje 
minder mag. Geluidsoverlast is een punt van 
zorg. Buurvrouw ‘Jansen’ ging tevreden retour 
afzender. 

Het woensdagavond 
journaal van Lex

NOTITIES OP EEN BIERVILTJE

Bridgers 
vochten

robbers uit in
bedaagde 

rust
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Het was ook een mooie tijd aan de bar waar 
ook onze ‘jongeren’ zich doen gelden. Wij 
spraken bijvoorbeeld Jaap Stollenwerk. En de 
overijverige ingenieur staat met droge ogen 
te vertellen over zijn hobby’s. Wie schets onze 
verbazing, dat Jaap zijn vrije tijd veel door-
brengt in Friesland maar daarnaast  besteedt 
hij veel tijd aan zijn antieke Fiat 500 en zijn 
ouderwetse Puch. En laat dat nou net de twee 
vervoersmiddelen zijn, waarin wij in de zes-
tiger jaren veel furore maakten. Immers, het 
lot wil dat 50 jaar geleden ondergetekende 
zijn amoureuze liefhebberijen deed plaats-
vinden in en met beide vervoermiddelen. 
Jazeker, waar blijft de tijd? 

Lekke banden
Waren beide mastodonten al opzienba-
rend, verrassend was ook het feit dat 
goodold Cor van Kuijen weer eens 
acte de présance gaf. Top, Cor! 
Een verontrustende blik viel Cees 
Buskens ten deel. Als echter blijkt 
dat er twee gevalletjes van lekke 
banden zijn geweest, veroorzaakt 
door de ijzeren geleiders, die ons 
parkeerplein zo sieren, meldt Cees 
spontaan dat hij al 143 jaar uit het bestuur 
is en dat wat hem betreft, alles gesloopt kan 
worden. 

Mevrouw Kleibeuker een Olympisch icoon
En terwijl wij inmiddels voorzichtig aan het 
pootje baden zijn (weet u nog, het is nog 
steeds februari….) op het balkon met de 
zwoele tenen in een teiltje lauwwarm water 
hebben wij met zijn allen genoten van de 
Olympische Spelen in Sotsji. Inmiddels, even 
later opgetekend, blijken er toch wat akelige 
misverstanden te zijn in de Oekraïne en de 
Krim, maar dat terzijde. Met een charter vol 
goud, zilver en brons, gaan toch de beste her-
inneringen uit naar Mevrouw Kleibeuker. Al 
was het alleen maar die naam, die toch  goed 
was voor een eervol stuk blik. En wat natuur-
lijk leuk is, dat al die buitenlandse verslagge-
vers nauwelijks wisten hoe gehakt te maken 
van die naam (en ik schrijf het nog maar en 
keer: KLEIBEUKER). 

Grootaandeelhouder
Jammer in dit kader was het feit, dat onze 
vriend Alfred van Bunge mevrouw Kleibeuker 
niet heeft zien toeren. Hij had thuis wat 
goed te maken en was met zijn Ludy op 
tweede huwelijkreis naar Tunesië. Ziet er 
trouwens ook weer een stuk beter uit. Hij 
blijft grootaandeelhouder van de KLM. 
Vliegt immers wat af om internationaal lek-
ker te lobbyen en hobbyen. Was Mevrouw 
Kleibeuker op zich al een feestje, het werd 
op deze mooie avond nog eens dunnetjes 
overgedaan door Max Behrend en onze 
generaal b.d. Er werd flink uitgepakt met de 
aangeboden versnaperingen. 

Ron Verschoor haalt de pers met speeltje 
Feest ook voor Ron Verschoor die 

weer helemaal verticaal loopt, 
inderdaad weg met voorgaande 

schoenen. Geld speelt geen rol 
bij onze forensische accoun-
tant. Sterker, hij verplaatst zich 
met een uiterst opzienbarend 

Hummertje door Voorburgse 
dreven. Hij heeft de pers gehaald 

en het schijnt zo te zijn, dat hij door 
zijn bescheiden fel rode kleur gevaagd is om 
bij te springen als er ergens een uitslaand 
binnenbrandje woedt. Jazeker, het leven 
lacht Ron toe. 

En ook deze avond ging ons aller Stef Koot 
op zeker. Borrelt en kaart lekker mee. Maar 
19.00 uur is 19.00 uur en dan is het bingo. 
Henny wacht! Maar eerlijk is eerlijk, Stef, ook 
Sallo weet ons iedere week weer te verbazen 
met spannende gerechten zoals het ‘juffertje 
in het groen’. Al weet ik verdomd niet meer, 
wat dat ook precies weer was. Wel lekker in 
ieder geval. 

En zo is mijn goede broeder ook een 
zekerheidje. Het zal Rob van Hulst, evenals 
Feico Alkemade niet gebeuren niet achter de 
katheder te staan en enige kritische geluiden 
te laten horen. Ik kan u verzekeren, dat ik op 
dat soort momenten met samengeknepen 
billen onrustig zit te luisteren. Allerhande 

Er 
vindt veel 
bijzonders 

plaats op de
woensdag
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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
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      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 177, 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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zaken komen voorbij, maar het komt wel eens 
lullig zijn strot uit. Ook Wijnand Hoosemans 
maakt zijn rondjes van lage ‘dertigers’. 
Logisch dat zijn familiecredo luidt.: Is er 
soms iets loos, vraag het aan Hoos. 

Soosleden ware globetrotters
Wat natuurlijk ook opvalt in deze tijd, jazeker 
nog steeds februari, is de reislust van vele 
prominente leden. Is voor de een Volendam 
al een hele opgave en Valkenburg  hele-
maal uit den boze, gaat de ander voor 
eer reisje langs de Rijn met Willy 
en Willeke Alberti. Kan zomaar 
het toppunt zijn. Tenminste 
als je René Kuulkers spreekt. 
Immers René bakte het bruin in 
Thailand. Kennismakingsreisje 
met Mevrouw Kuulkers. Ja, ja! Maar 
de Kuulkertjes hebben wel alles gezien 
in Bangkok en omstreken. 

Ja, en dan, heel belazerd voor hem, net terug 
en dan staat er weer een forse reis op het 
programma. Dit maal naar India. Hij doet 
het niet alleen want ons aller Tom Heijbroek 
gaat daar ook de kat uit de boom kijken. Tom 
gaat op de Heinekengeur af en dat wordt zo’n 
katje al snel een levensechte tijger waarmee 
het ongetwijfeld gezellig converseren is en 
dat met een goudgele rakker kan het niet 
anders of dat wordt een mooie heerlijk hel-
dere tocht. 

Komt René Kuulkers daar heelhuids van terug, 
dan wacht Canada, waarbij hij zijn hengels 
meeneemt om op zalm te vissen. Nou wil het 
toeval, dat ik net uit de locale Albert Heijn 
kom en de blikjes zalm voor een rot prijsje 
keurig gestapeld zag staan in de winkel. Je 
kunt gek op zalm zijn, maar overdrijven is 
ook een vak. 

Wie zich ook aangesproken voelde is ons aller 
Alfred van Bunge. Wij hadden het al even over 
hem. Globetrotter als hij is, vliegt ook  hij de 
wereld over. Het gaat te ver in dit verband 
om zijn ‘vreemd gaan’ per vliegtuig uit de 
doeken te doen. Belangrijk is echter dat ook 

Las Vegas op het programma staat. Trouwden 
wij nog netjes in restaurant Hoornwijck in 
Rijswijk, Alfred’s zoon Job loopt een straatje 
om en haalt met zijn Zuidafrikaanse bruid 
een frisse neus in de staat Nevada. Ja en 
zoiets hoef je maar met een half woord te 
zeggen of Alfred en gade zitten al in het vlie-
gend fort. En terecht! Van harte! 

Overigens een andere Ludy, jazeker die van 
De Winter, is in dit verband ook een 

spek koper. Inmiddels 77 jaar jong 
(Jazeker!) werkt hij nog steeds 

om dagelijks kinderen naar 
aangepaste scholen te brengen. 
En India is een open boek voor 
hem. Prima in dit verband is, 

dat oude maatjes hem hebben 
gevraagd om weer mee te komen 

roeien. Als hobby! Doen Ludy!

Huisgynaecoloog groot voetballiefhebber
Nico de Pree, onze huisgynaecoloog is inmid-
dels enthousiast aangeschoven en pikt toch 
net de wedstrijd FC Twente-Feyenoord mee. 
En hoewel zijn operaties altijd keurig werden 
dichtgenaaid, dat zou je niet kunnen zeggen 
van het arbitrale trio, dat Feyenoord een oor 
aannaaide en het kampioenschap ontnam. 
Hoezo subjectief? 

Op deze mooie avonden schuift ook Henk 
Lansink aan. Zijn gezondheid is niet direct 
top. Hij krijgt een mri-scan. Nou is het god-
delijke lichaam van Henk van dien aard, dat 
de tunnelbuis van het apparaat wat uitver-
groot dient te worden. Komt allemaal goed, 
Henk. Pierre Spijkermans tartte nog het nood-
lot om reeds ruim voor zijn verjaardag, een 
drankje aan te bieden. Inmiddels is duidelijk, 
dat hij het ook waargemaakt heeft. 

Inmiddels is het eind april/begin mei. Maar 
het blijkt dat zich in de Sociëteit zoveel 
bijzonders heeft plaatsgevonden op gewone 
woensdagavonden, dat wij in het vooruit wer-
ken. Dit waren wat bespiegelingen die passen 
in het kader van ‘wie dan leeft, wie dan zorgt’. 
En uiteindelijk: het zij zo!

‘Is er soms 
iets loos

vraag het aan 
Hoos’
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Op 14 mei aanstaande roept het bestuur ons 
bijeen voor een extra ledenvergadering. Een 
rechtstreeks gevolg van de werkzaamheden 
van COSE. Voordat ik inga op de actualiteit een 
korte terugblik op de opdracht waarmee u ons 
na de ALV naar huis heeft gestuurd. 

Terugblik
Tijdens de ALV heeft Feico het speelveld nauw-
keurig in beeld gebracht. Er is een dringende 
financiële noodzaak om via een verbeterde 
exploitatie te komen tot extra inkomsten. Een 
terugkeer naar het Model Boenk, waarbin-
nen de hele exploitatie in handen lag van één 
cateraar, gaat het niet worden. Cateraars zien 
de exploitatie van een locatie als een branche-
vreemde activiteit. In economisch moeilijke 
tijden richt men zich op de core business.
Het te onderzoeken alternatief was het zelf 
ondernemen, risico nemen, en zoeken naar een 
samenwerking met minimaal 3 cateraars die 
elkaar aanvullen. Uitgesproken verwachting 
door COSE is dat er met drie cateraars na een 
opstartperiode van enige jaren extra inkom-
sten van maximaal € 40.000 haalbaar zullen 
zijn. Voorwaarde is dat wij zelf de coördinatie 
op ons zullen moeten nemen. Dat betekent 
naast veel organisatiewerk eigen marketing. 
Een uitdaging is hier een eufemisme. Wij ken-
nen onze klanten niet en onze klanten kennen 
ons niet. 
Concrete opdracht na de ALV was het opstellen 
van een business model / plan waarbij ingre-
pen in het gebouw aan de orde kunnen komen. 
Eventuele investeringen worden een integraal 
onderdeel van het te presenteren plan.

Na de ALV
Direct na de ledenvergadering hebben wij de 
draad weer opgepakt. Dat leidde direct tot 
drie extra conclusies:  

1. Inzetten op het gebruik van ons gebouw 
voor flexibele werkplekken, cursussen en 
congressen is geen optie. Het heeft geen 
zin te concurreren met alle andere orga-
nisaties in onze directe omgeving die zich 
al lang op deze markt bewegen. Nodige 
investeringen zul-
len slechts moei-
zaam renderen en, 
niet onbelangrijk, 
wij willen de 
woensdag als vaste 
soosdag niet kwijt.

2. Wij kunnen pas 
succesvol zijn als 
we ons profileren 
als unieke loca-
tie voor lunches, 
diners, recepties 
ed. Wij noemen dit 
Wining & Dining. 
We richten ons 
uniek op het mid-
den- en hogere 
segment. 

3. De belangrijkste 
 conclusie is echter dat zonder extra inkom-

sten boven op de €40.000 uit verhuur, de 
Sociëteit op termijn niet kan voortbestaan 
op deze locatie. 

Niet bij de pakken neerzitten
Net op het moment dat COSE begon aan het 
verwerken van deze conclusies en het opzet-
ten van een business plan voor het eerder 
gepresenteerde exploitatie model stond er een 
verrassing op de stoep. De patron cuisinier 
van een gerenommeerde kookstudio aan het 
Voorhout die gedwongen was een nieuwe 

Conclusie bij voortgang COSE nr 3
‘Kans door ons te profileren als 
locatie voor Wining & Dining’ 
Door Dick Meuldijk

Op 12 maart heeft de 
ALV ingestemd met 
een begroting die 
sluit op – € 11.200. 
Aan groot onderhoud 
zal dit jaar € 25.000 
moeten worden uit-
gegeven. We teren zo 
€36.500 in op onze 
reserves die in de-
cember een stand van 
nog maar € 42.200 
vertonen. 
Betrek hierbij dat het 
beeld voor 2015 er niet 
rooskleuriger uitziet 
en we dus zonder extra  
inkomsten na 2015 
geen middelen meer 
hebben om ons bezit 
te onderhouden.
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locatie te zoeken. Hier komt de rookruimte en 
de kegelbaan in beeld. Verhuur van die ruimtes 
voor een commerciële huurprijs werd opeens 
de extra optie die we nodig hadden. In een 
tweede gesprek, waarbij ook enige adviseurs 
van formaat aanschoven, is dit beeld bevestigd.

We hebben het over De Franse Stap, een 
gerenommeerd bedrijf dat clientèle trekt 
van een niveau dat wij graag bij ons over 
de vloer hebben. Naast de kookstudio biedt 
hij ook private dining aan en verzorgt op 
kleine schaal exclusieve privé catering voor 
oa de Burgemeester van Den Haag. De 
patron zag direct extra mogelijkheden voor 
grotere gezelschappen in onze grote zaal 
en bibliotheek, uiteraard tegen betaling van 
de geldende huurprijs. Geen eendagsvlieg 
overigens. De Franse Stap bestaat al 15 jaar. 
Afgelopen week hebben leden van het Be-
stuur en enige andere leden de gelegenheid 
gehad een blik op zijn zaak te werpen. 

Verder praten zonder de zekerheid dat huur 
op die plaats mogelijk is heeft geen zin. Het 
opheffen van de kegelbaan is een zaak van de 
leden. Wij als COSE hebben dit dilemma aan 
het Bestuur voorgelegd. Na dat gesprek heeft 
het bestuur besloten hierover een extra leden-
vergadering bijeen te roepen. 
Uiteraard zijn wij in de tussentijd verder 
gegaan met het maken van wat ruwe plan-
nen en berekeningen. Wij verwachten die 
tijdens de extra ALV te kunnen presenteren. 
Een tweede zaak die onlosmakelijk met alle 
plannen is verbonden betreft de vergunnin-
gen. Voor de ALV verwachten we daarover ook 
meer duidelijkheid te hebben.

In de tussentijd werken we ook door aan het 
oorspronkelijke plan. Gesprekken met cate-
raars lopen en dat deel van de plannen ziet er 
ook positief uit. 

Namens de leden van COSE
Dick Meuldijk

Gerard, Feico en Dick, schouder aan schouder voor COSE.
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Welzeker! We hebben geleerd dat het in 
elk geval een verschrikkelijk moeilijk spel-
letje is. In september deed biljartleraar Ben 
Duivenvoorde zijn intrede. Aan ons moyenne 
was dat niet direct te merken, maar dat komt 
later pas, aldus Ben. Protesten van een aantal 
coryfeeën dat ze alleen maar achteruit gaan 
beginnen langzamerhand te verstommen. 
Heeft er zelfs toe geleid dat we unaniem 
besloten hebben volgend seizoen met lessen 
door te gaan. 

te doen. Als u nu denkt dat alle biljarttafels  
opzij geschoven waren om heren op leeftijd 
door de zaal te zien huppen, helaas, u komt 
bedrogen uit. Vanuit Deventer had Marius de 
zogenaamde kikkerwedstrijden laten over-
waaien. Een van de caramboles die je moet 
maken is de ‘kikker’, geen van de drie ballen 
mag daarbij de band raken. Probeer het maar 
eens. Verder is het een soort Yatzee op het 
groene laken. Naast de kikker moet je allerlei 
verschillende ‘stoten’ maken. Grandioze win-
naar werd Hans Eijzenbach.

Promotie
Er was nog een nieuw fenomeen door Marius 
ingevoerd dit jaar. Wolf Janssen promoveerde 
van de “Beloften” naar de groep van de grote 
jongens. Jong talent, dat op korte termijn Jan 
Kersten naar de kroon gaat steken. Houd hem 
in de gaten. Natuurlijk had Marius gezorgd 
voor een ‘Festival van Bekers’. Voor iedereen 
had hij wel een beker; alleen zichzelf was-ie 
vergeten, waarmee hij een soort medailleloze 
Mark Tuitert van de soos werd. 
Grote winnaars van de wisselbekers warden 
Paul (groep A) en Adriaan (beloften) bij het 
Libre. Bij het bandstoten Ernst van Hille resp. 
Wolf Janssen. Alle bekers werden uitgereikt tij-
dens het prachtige door Sallo verzorgde diner.

Festival van Bekers
2013 - 2014: 
een seizoen van leermomenten
Door Andries Andrea

We speelden weer onze wedstrijden in de 
CNS competitie (CNS staat voor Contactraad 
Nederlandse Sociëteiten), met wisselend suc-
ces. De competitie is nog niet klaar, een enkel 
team strijdt nog mee om het kampioenschap. 
Gezien het fileleed kozen we regelmatig weer 
voor het spoor. Gelukkig gebeurt er tegen-
woordig in de soos genoeg om in de trein 
voor uren gespreksstof  te hebben. 

Kikkeren 
Iedereen weet nog wel van vroeger dat je wel 
eens met vriendjes een wedstrijd deed hoever 
je gehurkt met je armen horizontaal voor je 
borst vooruit kon komen. Kikkeren dus. Nu 
werden we op 22 februari door Marius opge-
trommeld om aan kikkerwedstrijden mee 

Jos en Meijer tellen terwijl Rob peinst.

Veel bekers voor de “Club van 14”.
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Was het op 23 april nu een historische bijeen-
komst met de ons bezoekende kegelaars uit 
Amersfoort of valt het nog te bezien? Een tikje 
pessimisme en een vleugje hoop vechten om 
voorrang gelet op de plannen die in de maak 
zijn. Het bracht de negen deelnemers in elk 
geval niet van hun stuk. Er werd in een gemoe-
delijke sfeer en naar hartelust gekegeld door de 
trouwe kegelaars als Menno Alkema, Alfred van 
Bunge, Hans Knoester, Jan Planken en natuur-
lijk Ron Jansen. Hans gooide de ballen soms 
met zoveel kracht op de baan dat de kegels 
bijna terugsprongen tot aan het scorebord. 
Een mooie wedstrijd die uiteindelijk door 
Amersfoort gewonnen werd. Niet met heel 
grote cijfers maar toch. Lex van Hulst, Karel 
Korswagen en Wim Quaak (ooit de beste met 
Koningskegelen) kwamen een kijkje nemen 
hoe de ontmoeting verliep. 

Even verderop, aan de stamtafel in de rookzaal, 
zagen we Gerard Hoogerwerf geconcentreerd 
voorover gebogen op tekeningen die te maken 
hebben met de voorstellen die gaan komen. 
Dick Meuldijk en Feico Alkemade liepen met 

Na 7000 jaar zijn de kegelaars niet van 
hun stuk te brengen

enige spanning heen en weer in afwachting 
van een vervolggesprek over een wellicht te 
vestigen kookstudio in de historische en legen-
darische ruimte van onze sociëteit. 

Over kegelen gesproken, de oervorm van het 
kegelen, het rollen met een steen, later met de 
kogel of bal, heeft vermoedelijk zijn oorsprong 
in Egypte. In een Egyptisch kindergraf, uit 
ongeveer 5000 voor Chr., vond men delen 
vaneen kegelspel lijkend op het huidige spel. 
Hieruit blijkt dat het kegelen een der oudste 
sporten is. 

Gerard liet zich niet storen door de kegelaars.

Den Haag tegen Amersfoort: Amersfoort won. De klok geeft niet de juiste tijd aan.
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’t Was op het nippertje! Jazeker, moest effe 
aan staar geopereerd worden. Voorwaar, een 
hele ingreep! Helaas, de portier was even 
verhinderd. Had ineens een belangrijk ander 
klusje. Maar een in het wild loslopende 
oogarts was bereid zijn taak over te nemen. 
Viel niet tegen. Was een zegen. Sterker, was 
woensdagavond 19 maart helemaal klaar 
voor het nageslacht. 

Treffend in dit prille begin, was de beschei-
den maar glorieuze entree van Cees Postema. 
In een oogwenk werd het duidelijk. Cees had 
’t oog er nog niet helemaal  in.  Een hardnek-
kig ‘vuiltje’ in zijn ogen maakte het allemaal 
niet fijn meer. Het onthield hem er niet van 
zijn stralende (stief-)dochter Eva te introdu-
ceren. Weliswaar pas 1ste jaar student maar 
Eva had er zin in. Geen wonder natuurlijk. 
Immers met allemaal Voorburgers onder 
elkaar kan het niet fout gaan. Als je inderdaad 
door de Voorburgse ballotage komt, komt het 
allemaal dik voor elkaar. En na Eva was het 
natuurlijk ‘vol-verwachting-klopt-ons-hart’. 

Wij zagen bijvoorbeeld een Gijs en Rosita. 
Zoon en schoondochter van Koos van der 
Kruk. Waren helemaal uit ‘t ‘Verre Oosten’ 
gekomen. En hadden er tevens een feestdag 
van gemaakt. Ja, heel verstandig natuurlijk 
als je weer eens in de bewoonde wereld komt. 
Gijs had promotie gemaakt bij de Rabobank 
en was nog hoger gegroeid  en vrouwlief 
Rosita gooit hoge ogen bij evenementen 
en andere beurzen. Navraag leverde niet de 
juiste naam meer op van de happening. Maar 
ik heb het toch goed begrepen en dat het niet 
de Kamasutra was. 

Kwamen de Krukjes al van verre, Wim Quaak 
bakte het helemaal bruin. Onze nestor had 
zijn dochter Jeanette uit Frankrijk over laten 

Masterpiece van Anonymus stond als een huis
Starende Lex van Hulst beziet ‘voor- en  nageslacht’

komen. Grote klasse! Prettig was dat Jeanette 
nog leuk mee kon komen in de Nederlandse 
taal. Maar eerlijk is eerlijk, zij was ook om 
andere redenen naar Voorburg gekomen. 
Zij werd in het daaropvolgende weekend 60 
jaar!!! En geef toe, dat zou je Wim (87!) toch 
niet geven? Als beloning mag Wim met zijn 
dochter mee terug naar Frankrijk voor wat 
hand-en spandiensten. Een beetje kluswerk is 
Wim wel toevertrouwd.

Overigens had Rinus de Haas dit record 
makkelijk kunnen breken als zijn dochter uit 
Curaçao was overgekomen. Maar het zou een 
hele toer zijn om ’s avonds laat weer op tijd 
terug te zijn op dit Caribische gebied. Maar 
Rinus had het prettig anders geregeld, hij is 
naar Curaçao toe. Even een frisse neus halen, 
heet dat in goed Nederlands. Hij zal daar bij 
zijn dochter zijn, die, zoals mijn goede vader 
altijd zei, ‘in zonde leeft’ met een Venezolaan. 
De  Caribische mannen lossen elkaar af. Dat 
mag je toch zeggen. 

Wim met dochter Jeanette.
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Rinus gaat, Rob Pieterse kwam eindelijk weer 
terug in het Vaderland. Had wekenlang span-
nende avonturen beleefd op Curaçao. Maar 
hij was mooi op tijd terug en had zijn fraaie 
dochter Rianne meegenomen. Dit ‘plaatje’ 
maakt grote stappen in de medische wereld. 
Zij is zich aan het specialiseren in de Interne 
Geneeskunde. En als het allemaal een tikkie 
meezit rondt zij deze specialisatie af als zij 
32 jaar oud is. Dat is dubbel feest en een heel 
ander verhaal. Je zal maar door een ‘vuiltje’ 
op de verkeerde plaats  terecht zijn gekomen, 
staat Rianne naast je bed. Dat moet zoiets 
hebben van: ‘Help dokter, ik verzuip’. 

den’ met een missie. Carrièretechnisch gaat 
het de dames buitengewoon voor de wind. 
Daarnaast voedt dochter Nina haar dochter 
Andrea op, die, Godbetert, als achternaam 
Andrea heeft gekregen. De lieve schat heet 
dus Andrea Andrea. Hoe bizar kan het zijn! 
Maar, het mag geen naam hebben en what’s 
in a name? 

Ons bijzondere lid Wijnand Hoosemans 
liet zich ook niet onbetuigd. Met een score 
van 50%, had hij een van zijn twee dochters 
meegenomen. Dochter Chantal hield alles 
streng in de gaten. Dus dat was een span-
nende tafel. Immers, als tafeldame had zij 
Manon Hofland (in een vroeger leven heette 
zij nog Van Hulst….) naast zich. Dus heel 
Cartouche, u weet  wel die hockeyclub uit 
Voorburg, kreeg een forse beurt. En Manon 
van Hulst had natuurlijk ‘het snoepje van 

Ook onze enige generaal b.d. Hans Eijzenbach 
pakte flink uit. Dochter Magna en zoon Taco 
spoedden rond alsof zij elke woensdag paraat 
zijn in de Kazernestraat. Nou kan ik mij voor-
stellen, dat de biljartkunst van Hans welis-
waar aardig is, maar ik heb hem nog nooit bij 
Studio Sport gezien. Maar Hans en zijn Ellen 
hadden duidelijk hun best gedaan. 

Hans’ biljartmaat Andries Andrea was natuur-
lijk ook prominent aanwezig. Tussen zijn bui-
tenplaatsen in Frankrijk en Turkije (Doet die 
rot lift het eigenlijk al?), had hij kans gezien 
zijn twee volwassen en mooie dochters mee-
genomen. Onze veelvuldig vakantiehoudende 
rentenier heeft in Margot en Nina twee ‘mei-

Meijer met zoon Paul.

Peter met schoonzoon Gerard Verhulst.

Rob met schoonzoon Matthijs Bierman.
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de week’ meegenomen. Zo was de entree van 
Karlijn van Hulst majestueus. En Karlijn is 
natuurlijk een geweldig kuitenbijtertje, die 
onlangs een nieuwe verantwoordelijke baan 
aannam bij Alfred Nolten, een grote schoe-
nenleverancier. Chapeau! 

En de organisatoren? Hadden die nog iets in 
voorraad? Voorzitter Aad Meuldijk had AWI, 
AWI gelaten en was met zoon Raymond en 
dochter Esther het diepe ingesprongen. Maar 
toegegeven, met deze twee coryfeeën wist Aad 
natuurlijk precies wat voor ‘vlees hij in de 
kuip had’. 

René Kuulkers was prominent aanwezig 
en Johan van Kampen had een degelijke 
en kansrijke opstelling in de personen van 
dochter Janice en zoon Rik van Kampen. 
Enfin, het was een mooie avond. Beschaafd 

opgeleukt met een keurig strijkje. Willie 
Ashman Original Jazzband (wie kent ze niet) 
had flink op de trom geslagen maar zodanig 
dat praten nog goed verstaanbaar bleef.  

En daarnaast was natuurlijk dat Mediterrane 
buffet van Sallo weer perfect voor elkaar. 
Sprekers sierden de avond ook bijzonder op. 
Aad Meuldijk leidde de avond prima. Cees 
Postema was ondanks zijn kwetsuur goed op 
dreef. Natuurlijk liet ook Peter Robijns van 
zich horen. Wat heet! Zelfs zonder micro-
foon zag hij kans om de gordijnen met zijn 
stentorstem te laten wapperen. Een hele 
frisse wind. Kort en goed, een buitengewoon 
geslaagde avond. 

Complimenten voor Anonymus en dit eerste 
masterpiece stond als een huis. Dus, tot vol-
gend jaar…?

Het was een familieavond om in te lijsten.
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toch om een mooie basis te leggen voor een 
herhaling volgend jaar. 

Compliment 
Na het succes op het parcours Atletiek-
vereniging Sparta in Voorburg, waar een 
groep runners zich door de wereldkampioen 
liet uitdagen om 5 kilometer te lopen, is nu 
grote belangstelling ontstaan om zo’n festijn 
opnieuw te organiseren. Wilson Kipsang heeft 
zijn medewerking al toegezegd.  Op de avond 
bij Savelberg werd voor het goede doel ook 
een veiling gehouden door Alfred. Alles bij 
elkaar werd circa 6000 euro bijeen gebracht, 
een prachtig resultaat waarmee de bouw van 
de school gerealiseerd kan worden. Een groot 
compliment dus voor Rob Hanzon. Voor 
het benefit-diner bij Savelberg werd ook De 
Telegraaf uitgenodigd die er op 1 mei in het 
journaal van Stan Huygens ruim aandacht aan 
besteedde. 

Tijdens een ‘fact finding mission’ van Alfred 
eind januari  - ter beoordeling van een moge-
lijk toeristische ontsluiting van de Keniaanse 
provincie Marakwet -  ontstond het idee om 
een benefit-actie op touw te zetten voor de 
bouw van een school voor weeskinderen. 
Thuis gekomen vond hij Rob Hanzon snel 
aan zijn zijde om de organisatie daarvan ter 
hand te nemen. 

Rob Hanzon ‘organiseert’  € 6000 
bijeen voor weesschool in Kenia

Eind april resulteerde dat in het naar 
Voorburg halen van de meervoudig wereld-
kampioen marathonlopen Wilson Kipsang, 
de komst van een groep MasaiMara-krijgers 
voor diverse optredens en het bijeen brengen 
van deelnemers voor een charity-diner bij het 
restaurant van Henk Savelberg. Dat viel niet 
mee vanwege de tamelijk hoge deelnamekos-
ten, maar met circa 40 gasten lukte het Rob 

Rob naast de wethouder en de krijgers.

Klaar voor de start, horloges gelijk. Rob haakte in bij krijgsdans.

Primeur: Wilson Kipsang in Voorburg.
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-  18 partijen zijn uitgenodigd om te komen 
kennis maken 

-  14 partijen zijn langs geweest voor een rond-
leiding 

-  10 partijen hebben alle informatie om mee 
te kunnen doen aan de aanbesteding opge-
stuurd gekregen. 

Bij het uitschrijven van de aanbesteding kregen 
we te maken met de nodige sentimenten zoals: 
• De woensdag als Soos dag is heilig. 
• De kegelbaan moet blijven (ook volgens CNS). 
• De biljarts horen in de grote zaal. 
De toegang en het gebruik van het gebouw 
moet op alle door ons gewenste momenten 
mogelijk zijn. Door ons meegenomen con-
sumpties moeten genuttigd kunnen worden. 
Kortom: het is ons clubhuis

Op 12 februari werd duidelijk dat er geen 
enkele partij geïnteresseerd is in de totale 

exploitatie van de Societeit. 
1.  Als gevolg van de economische situatie 
2. De voorzieningen in / van het pand 
3. De woensdag beperking 
4. De branche vreemde activiteiten 

Op basis van de ontvangen reacties heeft 
COSE gesprekken gehad met: 
4 cateraars,  1 organisatie op het gebied van 
seminars en cursussen, de voormalig topman 
van Sodexo en een kookstudio op zoek naar 
ruimte. Mede op basis van de verkregen 
informatie denken wij dat er nog mogelijk-
heden zijn die onderzocht moeten worden.

Doorgaan met de huidige cateraar maar 
aangevuld met extra activiteiten door onze 
eigen Soosleden. Proberen het ledenaantal 
drastisch te verhogen. Meer inbreng van de 
eigen leden door: 
• Eigen feesten en partijen op de Soos 

Op basis van het uitgangspunt aanbesteding en met medeneming van alle randvoorwaarden 
(sentimenten) zijn we aan de slag gegaan: 

Stand van zaken COSE per 12 maart 2014
Presentatie van Feico: Beschouwing, conclusies en voorstellen
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• De mogelijkheden verkopen aan de markt 
• Zelf meer coördineren.  
Volgens COSE is dit geen lange termijn 
oplossing! Maar we kunnen de komende 6 
maanden wel aan de slag.

Alvorens hiermee verder te gaan zal COSE: 
•  De komende maanden verder praten met 

partijen die geïnteresseerd zijn om samen 
te werken. Eventueel al in de vorm van een 
proeftuin bepaalde concepten onderzoeken. 

•  Onderzoeken gewenste aanpassingen aan 
het gebouw. 

•  Nagaan welke financieringsbehoefte deze 
plannen hebben en hoe te realiseren. 

•  Voorstellen maken voor vergroten naamsbe-
kendheid, zoals de mogelijkheid het gebouw 
te gebruiken als trouwlocatie. 

Kortom een volledig business plan opstellen. 

Alvorens hiermee verder te gaan zal de ALV 
moeten instemmen met het erkennen dat 
een Partnership betekent samen / onderne-
men / risico nemen, maar wel met maximale 
aandacht voor het karakter van de Societeit. 
Dus nadenken over een business model 
waarbij aan de orde komt: Investeren in de 
keuken, rookruimte, bar en vergaderruimten. 
Kosten maken voor een website, marketing 
en huismeester. Mogen de biljarts verplaatst 
worden naar een andere ruimte. Wat kosten 
de biljarts en de kegelbaan. Is een andere 
avond dan de woensdag bespreekbaar. 

Wanneer de ALV kan instemmen met deze 
verruimde opdracht aan COSE willen we 
graag verder. Wij denken dat er binnen 
redelijke grenzen nog realistische mogelijk-
heden zijn voor een gezonde exploitative. 
We denken in een Algemene Vergadering in 
oktober een volledig uitgewerkt businessplan 
te kunnen presenteren. 

Wij blij zijn met de steun welke wij de afge-
lopen tijd van het bestuur, onze adviseurs en 
soosleden gekregen hebben. 

Dick, Gerard, Rob, Adriaan, Michiel en Feico

VAN DE KANT 
BEZIEN
Door Cees Postema

Boekenapotheek
Als aankomend medisch studentje was het 
natuurlijk wat interessant om op feesten en 
partijen de ongemakken, kwalen en ziektes 
van de diverse feestgangers te horen. Je had er 
natuurlijk nog geen snars verstand van maar 
ja, het gaf je toch een zekere status.
Na het afstuderen bleven de verhalen komen en 
toen werd het wat ingewikkelder, want je kon 
toch nooit maar weten of er daadwerkelijk iets 
serieus met iemand aan de hand was en ik had 
immers een eed gezworen.
Was het duidelijk dat het om niets ernstigs 
ging dan maakte ik me er nogal eens van af 
met het antwoord dat ik iemand gekend had, 
die overigens inmiddels was overleden, die 
dergelijke klachten ook gehad had. Dan hield 
het geweeklaag snel op.
Maar toch, het blijft lastig. Natuurlijk moet je 
de verhalen primair wel au sérieux nemen.
Maar sinds kort heb ik toch een wat beter 
onderbouwd advies. 

Recent verscheen het boek ‘De boekenapotheek’. 
Het boek bevat een literaire schat die ik kan 
adviseren bij wat voor een ziekte of ongemak 
dan ook. 
Last van depressie? Lees 
van Milan Kundera: De 
ondraaglijke lichtheid van 
het bestaan’ 
Last van angst voor de 
dood? Lees van Garcia 
Marquez ‘Honderd jaar 
eenzaamheid’ 
en zo kan ik wel een tijdje 
doorgaan.

Kortom, een boek voor fijnproevers en doe het 
zelvers! 
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Ja, laat Jeannine maar schuiven. Perfecte ver-
zorging! Dreigt weliswaar effen mis te gaan als 
Andries en ik ons vestigen op de 1ste etage, de 
werkkamer van Andries, maar Jeannine is dan 
even uit beeld op de parterre. Maar het kwam 
allemaal meer dan goed. Zelfs Studio Sport 
deed sportief mee en begon, volgens afspraak, 
precies op het moment, dat wij onze zege-
nende missie hadden voltooid. Anderzijds, 
met een Andries op dreef heb je nauwelijks 
tijd om iets te consumeren. 

Na 25 keer ‘knippen en scheren’ stopt Lex 
met De Biechtstoel
Andries Andrea sluit de historische rij

Een luid, druk en duidelijk aanwezig mannetje
De laatste ‘biechtstoel! Jazeker en meteen een kneiter van een afscheid. En waar kan je voor wat de 25ste editie 
betreft je oortjes beter te luister leggen dan bij Andries Andrea. Immers, een afspraak op een zondagmid-
dag bij de Andrea’s staat geheel gelijk met een geheel verzorgde week lang all inclusive in een spannend Zuid 
Spaans ressort maar dan op de Voorburgse Van Woudekade. 

Net als op de Sociëteit is Andries luid, druk en 
duidelijk aanwezig. Maar mag het ook? Met 
31 lidmaatschapsjaren staat hij garant voor 
een breed scala aan mooie en minder mooie 
geschiedenissen voor wat betreft de Sociëteit. 
Met het rempedaal onder voetbereik willen 
wij wel eens alle ins and outs uit zijn eigen 
mond horen. 
Hoe Andries tot de man is uitgegroeid zoals 
hij nu is, geeft op het eerst gezicht al een vol-
wassen verheldering met name als je dat afzet 
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tengewoon knap ontwikkeld. Immers, Andries 
proefde targets en groeide later uit tot een 
belangrijk bobo bij de nationale hockeybond. 
Dat heeft hij tot heel lang gedaan en kijkt nu al 
likkebaardend uit naar het WK hockeytoernooi 
in Den Haag. Overigens na de tropenjaren op 
het gymnasium, volgde de militaire dienst bij 
de artillerie in Ossendrecht en Nunspeet en 
dat maakte van hem een andere vent. Hoewel? 

tegen dat verrekt ondeugende mannetje, dat 
hij vroeger was. Wat heet?! 

Vader dominee, streng gereformeerd
Als men zijn roots heeft liggen in Harderwijk 
met een vader die als hartstikke gereformeerd 
dominee elke zondag, minimaal 2 keer per dag, 
de kansel mag beklimmen, ja, dan is het slecht 
kersen eten. En hoewel hij een bijzondere 
goede en beschermende jeugd heeft gehad, dat 
toch in schril contrast moet hebben gestaan 
met het zondags stiekem fietsen, muziek 
luisteren en andere ‘zondige’ zaken. Kortom, 
wat ons op de Soos nog nooit gelukt is, lukte de 
oude Andrea slechts met soms harde hand. 

Maar ondanks dat alles ging Andries op 
12-jarige leeftijd twee belangrijke stappen 
zetten. Hij ging zaterdags hockeyen (Jazeker, 
Harderwijk was niet geheel en al met kranten 
dichtgeplakt!) en tegelijkertijd goochelde hij 
zich naar het gymnasium. Die gymnasium-
jaren waren heel bijzonder, want dat ‘kleine’ 
mannetje deed vaak en luidruchtig van zich 
spreken. Zelfs zo bar, dat een tijdelijk van 
school sturen onze baas als vroege voorloper 
van zich heeft doen spreken. Dat vader Andrea 
luid en duidelijk zijn mening had van deze 
verdorven missie spreekt voor zich. Overigens 
zij ook gezegd, dat Andries zijn gymnasium 
alfa, weliswaar met wat vertraging, toch mooi 
heeft afgerond. Kort gezegd, in Harderwijk, off 
all places, werden grote stappen gezet. 

Belangrijke hockey-bobo
Begonnen als klein pikkie van 12 op de plaat-
selijke hockeyclub, heeft onze vriend zich bui-

‘De grote vraag: Hebben we nieuwe 
leden eigenlijk wel genoeg te bieden?’

Het waren niet zijn leukste jaren in het leven. 
Integendeel! Van de andere kant heeft het hem 
wel geleerd, dat de wereld er anders uitzag 
dan het milieu waar hij uit kwam. En ondanks 
alles groeide hij uit tot kanonnier. Jazeker, De 
Echte Soldaat van Oranje. (Hebben ze later nog 
een aardige musicalletje van gemaakt, maar 
dit terzijde). Na alle generaals B.D., kolonels 
B.D. legt Andries zijn kanonnierschap B.D 
royaal op tafel. Het zal niemand verbazen, dat 
Andries zijn diensttijd vooral besteedde aan 
het vergaren van kennis op het gebied van ‘ver-
standig’ bier drinken en het biljarten. Zelfs na 
ruim 50 jaar biljart elke woensdag de generaal 
B.D. tegen de kanonnier B.D.. En alles zonder 
problemen. 

Hij is gek op geld
Na zijn ‘succesvolle’ dienstjaren, kwam het 
beruchte zwarte gat. Ja, wat gaan wij doen 
Andries, that’s the question. Maar Andries was 
er toch snel uit. De man van de dienstbode van 
de Andrea’s zag voor Andries de zilvervloot al 
hangen. Sterker, het werd de verzekering. In 
1962 zette Andries via de bevriende relatie de 
eerste stappen bij De Nederlanden van 1845 in 
Den Haag. Andries ontsnapte aan het strenge 
milieu en maakte een vliegende start in het 
wilde westen. Weliswaar bestemd voor de 
Buitendienst, was hij er na korte tijd al snel 
achter dat in deze branche geld te verdienen 
viel. En nou heeft Andries een gekke hobby, 
hij was en is gek op geld. Het alleen al ‘ruiken 
van’ maakte dat hij als een speer het hoogste 
verzekeringsdiploma A behaalde. 

Jeannine: “Hoe wil jij je koffie, Lex?”
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juwelier in het Noordeinde en Leidsenhage. 
En Simon had Andries al eens geholpen bij de 
verhuur van zijn tweede etage aan het verze-
keringskantoor. 

Assuradeur tot achter de komma
De twee raakten bevriend en Simon zag zoveel 
in Andrea’s plannen, dat hij de eerste offici-
ele klant werd. Later gevolgd door nog meer 
heren, waaronder een grote touroperator 
en andere goedwillende kroegjongens. Zijn 
kantoor groeide en groeide. Met de onvoor-
waardelijke steun van Jeannine, die eigenlijk 
voor de klas stond en later lerares Engels 
werd op het Maartenscollege. Even alle sen-
timenten op een zijspoor, de Andrea’s stimu-
leerden elkaar, laten wij het daarop houden. 
Uitbreiding liet niet lang op zich wachten. 
Op het hoogtepunt was dochter Nina als 
firmant toegetreden tot het kantoor en alles 
bij elkaar werkten er 6 fte’s aan de hoek Kon. 
Julianalaan/Laan van Nieuw Oosteinde. In 
2004 stapte Nina uit de firma en wat jaartjes 
later, in 2006,verkocht Andries zijn toko. 

Daarnaast was duidelijk dat het intermediair-
schap er het meest gezond uitzag. En na wat 
jaartjes warm lopen kwam Andries via de kerk 
(was sich liebt dass neckt sich) in contact met 
een bevriende advocaat. Deze brave borst tipte 
hem voor Assurantiekantoor Schreuders. Het 
contact was snel gelegd maar Andries had 
met al zijn lef nog meer pijlen op zijn boog. 
Zo werd door onze vriend duidelijk gezegd 
en als voorwaarde gesteld, dat hij binnen vijf 
jaar medefirmant wilde worden. Om een lang 
verhaal samen te vatten, de brave Schreuders 
ging akkoord. Andries was in zijn jeugd al een 
‘mannetje’ en deze koers heeft hij nooit losge-
laten. Een kuitenbijtertje, dat was hij! 

Simon van Duffelen aan de basis
Immers in 1975 gingen beide heren in het 
Noordeinde weliswaar niet van harte maar 
uiterst correct en professioneel uit elkaar. 

Assuradeur tot achter de komma ging hij een 
stuk kleiner toch nog wat verder. 

Alle rangen doorlopen
Hebben wij het zakelijke uitputtend behan-
deld, dan komen wij toch aan bij de Sociëteit. 
Andries met zijn 31jarig-lidmaatschap reke-
nen wij toch tot een van de grote kanonnen. 
Eens een kanonnier, altijd een kanonnier. 
En dat allemaal dankzij Simon van Duffelen. 
Natuurlijk niet alleen Simon maar voorzichtig 
wellicht in het begin, is hij, laten wij zeggen, 
nu duidelijk aanwezig. Alle rangen piekfijn 
doorlopen, van Anonymus via de ballotage-
commissie uiteindelijk terecht gekomen als 
secretaris in het Bestuur. Maar het leuke is 
wel, dat Andries, mede door Jeannine zich 
thans niet meer met alles bemoeit. Het wordt 
toch wel woensdags. (Hoe hij niettemin denkt 
over het heden en toekomst van de Sociëteit? 

‘Een spelletje kan reden zijn
om lid te worden’

Andries startte thuis! Jazeker! Heel klein en 
heel voorzichtig maar wel uiterst zorgvuldig 
sprong hij het diepe in met Jeannine als back-
up. Hij had zijn Haagse jaren uiterst en zeer 
breed gebruikt om via de lokale horeca ( ja, 
hoe komt-ie erop?) een aardig netwerk opge-
bouwd. Een kroegtijger? Nee, zo kennen wij 
Andries niet of wellicht een tikkie? In kroeg 
De Prins Taveerne in het Noordeinde had 
Andries heel wat contacten gelegd waaronder 
een zekere Simon van Duffelen. Sinds jaar 
en dag een ter goede naam en faam bekende 

Biljart, hockey of golf? Andries weet er raad mee.



High tea en 
koningsdag: 
Prima premières!
Was effen wennen! 30 April zat er zo 
ingeramd. Dat was Koninginnedag! Een 
heilige datum. Maar met een nieuwe 
koning, een nieuw geluid. Een dermate 
nieuw geluid, dat ook Anonymus niet 
achter kon blijven. En dus organiseer-
den de heren, met een voortvarend frisse 
wind, een koninklijke High Tea. 

Een kleine 50 man als uiterst select en 
enthousiast gezelschap. Des te jammer 
is het omdat zoiets goeds gewoon meer 
potentie vraagt aan de kant van de leden. 
Het was kolossaal. Onze Sallo had voor 
vele culinaire verrassingen gezorgd. Met 
een verstandige consumptie hoefde men 
’s avonds niet meer te dineren. 

Muzikaal werd een zeer stevige basis 
gelegd door een uiterst virtuoos koppel. 
Elsbeth Remijn aan de piano en Niek 
Baar met zijn viool, speelden de sterren 
van de hemel. Beide muzikanten maak-
ten plaats, als intermezzo, voor Marco 
van Baalen, directeur Haags Museum 
Gevangenpoort. Hij belichtte 200 jaar 
Koninkrijk en de rol die Lodewijk 
Napoleon hier gespeeld heeft. En dan 
blijkt dat wij, als Sociëteit, van oudsher 
veel met de Oranjes en de vele in de 
omgeving liggende paleizen, banden 
hebben gehad. Goed verhaal! 

Het was een prima middag dankzij de 
heren van Anonymus, Aad Meuldijk, 
Johan van Kampen en René Kuulkers. 
Alle complimenten en wat Sallo betreft: 
CHAPEAU! Dit soort initiatieven ver-
dient een veel breder publiek. 

Lex van Hulst

26  Het Forum  mei 2014

Men leze de tussenkopjes in deze publicatie.) 
Nu zijn zij bezig met hun andere investerin-
gen in o.a. Frankrijk. Le Chatelet, 1 ha grond 
en wie van de golfers kent het niet. Hoewel 
toch ook wel wat mannetjesputters inge-
huurd, heeft Andries de ruïne eigenhandig 
om weten te bouwen tot een fraaie boerderij. 
Maar zelfs grote kanonnen maken wel eens 
fouten. En een van die missers is gesitueerd 
in Turkije. Heel avontuurlijk allemaal op 8 
etages hoog. Vooral als de lift er nog niet is en 
de wasmachine moet naar boven. Ik bedoel 
maar. Wellicht een leuk item voor een gezel-
lige bingo met een leuke prijs. 

Hoewel Andries een doener is en blijft, gaat 
hij onverminderd door met allerhande 
uitstapjes in de beleggingswereld. Zo is hij 
actief met een compagnon in een groothan-
del in exotische groente en fruit, waarbij zijn 
taak niet direct op de vloer ligt maar in het 
beleggen, financieringen en fundraising. Hij 
als financierings- goochelaar heeft nogmaals 
zijn draai gevonden. Het is hem op het lijf 
gesneden. Wij zouden een heel Forum kun-
nen vullen met de wondere wereld van wat 
eens Pietje Bel was, maar nu die aandacht 
krijgt in een glossy, die sterk op de LINDA 
lijkt maar als ‘de ANDRIES’ de vakken van 
de Bruna vult. Wat goed is, komt snel. Een 
gevleugelde uitspraak in de sport die hem 
zo dierbaar is. Maar Andries heeft het ook 
fantastisch gedaan. En U ziet het: wat zo’n 
zondag al niet vermag en zelfs Ajax nog niet 
eens kampioen werd. Maar het komt allemaal 
goed, is zijn gevleugelde levensmotto. En zo 
hoort het ook!

Lex wilde van Andries geen open deuren horen.
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Buitenkansje op terras
31 maart 2014. Voor het eerst konden we weer buiten zitten. Vorig jaar om deze tijd was het nog blauw-
bekken met vorst en jachtsneeuw en werd er nog geenszins aan consumpties op het terras gedacht. 
Dit buitenkansje lieten 
we ons dan ook niet 
ontnemen gezien de 
handen met gevuld 
glaswerk, het bezetten 
van statafels en de 
kring van soosleden 
die al snel gevormd 
werd. We hunkeren 
naar een wekelijkse 
herhaling hiervan. 
De zomer 
lonkt weer,
Hans is 
paraat.



In de vorige twee artikelen over het voormalige 
Feestlokaal van onze Sociëteit hebben we aan-
getoond, hoeveel deze zaal door de jaren heen 
heeft betekend: primair voor de Sociëteit zelf 
(voor haar lustrumvieringen, uitbundige feesten 
en culturele happenings, zie artikel 1), maar ten 
tweede ook voor de talloze huurders van de zaal 
(ten behoeve van gebeurtenissen en manifesta-
ties van de meest uiteenlopende aard , zie arti-
kel 2). Tegelijk hebben we vastgesteld, dat onze 
Sociëteit nimmer rijk is geworden van haar 
Feestlokaal, hoe intensief de zaal ook gebruikt 
werd, en hoeveel huurpenningen daardoor ook 
in de schatkist van het soosbestuur terecht 
kwamen. In de vorige aflevering meldden we al, 
dat datzelfde Feestlokaal de achtereenvolgende 
besturen dikwijls grijze haren heeft bezorgd en 
de soos meermalen tot dicht bij de financiële 
afgrond heeft gebracht. 
Daarover nu wat meer, in deze derde en laatste 
aflevering van deze serie. 

Het Feestlokaal: bron van inkomsten èn 
van zorgen
Van tijd tot tijd in zijn meer dan 110-jarig 
bestaan werd het Feestlokaal door het 
sociëteitsbestuur ‘om niet’ ter beschikking 
gesteld ten behoeve van ‘goede doelen’. 
Maar meestal was er gewoon sprake van 
zakelijke verhuur van de ruimte en toe-
behoren, hetgeen plezierige gevolgen had 
voor de schatkist van de penningmeester. 
In de notulen van de bestuursvergade-
ringen is meermalen te lezen dat de soos 
in grote financiële problemen zou zijn 
gekomen, óók qua kosten van het eigenlijke 
soosgebouw Welgelegen, als de inkomsten 
uit de verhuur van het Feestlokaal de regu-
liere sooskosten en -uitgaven niet hadden 
gecompenseerd.
Maar….het Feestlokaal bracht helaas niet 
alleen geld in het laatje, het kostte ook heel 
veel geld. En zorgen. De exploitatie was 
niet alléén maar een hosanna voor de soos. 
Ook dáárover is in die notulen heel wat te 

vinden. Vrij geregeld moest er een stevige 
opknapbeurt van de zaal plaats vinden, want 
hij verpauperde steeds weer snel. Te wijten 
natuurlijk aan het intensieve gebruik door 
de huurders, van wie er velen het niet al te 
nauw namen met het zorgvuldig gebruik 
van accommodatie en meubilair. Noch met 
het na afloop opruimen en schoon ople-
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Het Feestlokaal, door de jaren heen: een drukbezocht 
amusementscentrum

veren van de gebruikte ruimte(n). Ook de 
pachter (die soms als toneelmeester optrad)  
en de jongens (die ingehuurd werden als 
toneel-, zaal- en opruimhulpen) kostten het 
bestuur geld, want hun werkzaamheden 
konden lang niet altijd financieel verhaald 
worden op de huurders. Om de paar jaar 
was er sprake van een bijna deplorabele 
toestand van zaal en podium, van slijtage 
en gebrekkig onderhoud van de foyer en de 
vestiaire (het Achtkantje). Kortom: de zaal 
bracht geld op, maar zoals gezegd: het was 
beslist geen vetpot. Veel besturen hebben 
er grote, extra zorgen om gehad. Enkele 
voorbeelden.

Het jaar 1901
In het jaar 1901 is het voor de zoveelste 
maal grondig mis met het Feestlokaal. Te 
lang is achterstallig, maar zeer noodza-
kelijk onderhoud uitgesteld. “Nog even 
wachten, het zal zo’n vaart niet lopen, we 
redden het nog wel een paar jaar”, aldus de 
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meeste bestuursleden. Maar nee, dat was 
niet het geval. Het Feestlokaal dreigde een 
bouwval te worden, en verhuur ervan was 
nauwelijks nog verantwoord. Er móest iets 
gebeuren. En dat ‘iets’ gebeurde dan ook. 
De renovatie wordt grondig aangepakt: er 
wordt buitengewoon voortvarend gewerkt, 
en eind november van datzelfde jaar 1901 is 
het Feestlokaal weer geheel opgeknapt --wèl 
tegen hogere kosten dan begroot-- en voor 
huurders beschikbaar. De hele zaal (muren, 
plafond, vloer) is verfraaid. Ook het toneel 
is gemoderniseerd: een extra hoge kosten-
post, omdat vernieuwingen en aanvullingen 
van de technische apparatuur en decors 
vereist zijn om op gelijke hoogte te blijven 
met concurrerende feestzalen. Een ver-
hoogde, dus duurdere hypotheek blijkt dan 
ook noodzakelijk. 

Het jaar 1924
1924 is in financieel opzicht een bijna 
rampzalig jaar voor de Sociëteit. 
Plotseling blijkt dat het dak van soos-
gebouw Welgelegen op instorten staat. 
Een diepgaand onderzoek van het hele 
Sociëteitsgebouw door commissaris 
Lensvelt, zelf bouwkundige, resulteert in de 
conclusie dat de draagkracht van de muren 
onvoldoende is. Een grondige, en dus ook 
kostbare restauratie is onvermijdelijk.

Alsof dat nog niet genoeg is, blijkt ook een 
complete restauratie van het Feestlokaal 
weer noodzakelijk. Het is per slot van 
rekening alweer meer dan 20 jaar geleden 
(inclusief een niet desastreuze, maar toch 
wel ingrijpende militaire bezetting tijdens 
de mobilisatietijd 1914-1918) dat de laatste 
grote herstelwerkzaamheden plaats vonden, 
en de zaal wordt nog steeds, jaar in - jaar 
uit, intensief gebruikt. Vooral voor verhuur. 
Met grote daadkracht en zeer eendrachtig 
zetten bestuur en leden de schouders onder 
alle werkzaamheden. Er wordt een speciale 
commissie in het leven geroepen. De dak-
reparatie geschiedt door werklieden onder 

supervisie van commissaris Lensvelt en een 
ander deskundig lid: de heer Piceni. Ook de 
problemen van de zoveelste restauratie van 
het Feestlokaal blijft men de baas. Bij de 
heropening is er zelfs een receptie, opge-
luisterd door een strijkje.

Met grote sprongen moeten we ons door 
de geschiedenis spoeden. Voor allerlei 
boeiende details in dit verhaal over het 
Feestlokaal is (helaas!) geen plaats. Sinds 
1924 is de heer Willem Dwars penning-
meester van het bestuur, en daarna van 
1936  tot 1956 voorzitter: 12+20 jaar! Een 
geweldige mannetjesputter (directeur van 
meubelbedrijf Pander), aan wie de soos 

meer dan dertig jaar buitengewoon veel 
te danken heeft gehad. Niet ten onrechte 
hangt nog altijd zijn portret in de door hem 
gecreëerde en later naar hem genoemde 
‘Dwarshoek’, het ‘zitje bij de haard’ in de 
huidige grote Sociëteitszaal. 
Het Feestlokaal heeft zijn bijzondere 
belangstelling. ‘Alleen ín de opperste staat 
van onderhoud’ kan die zaal naar zijn 
mening de kurk zijn waarop de soos finan-
cieel kan en moet drijven. Hij ziet er tijdens 

Willem Dwars
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Geheim achter lepeltje SV bij verrassing ontsluierd
In de keukenla van huize Andrea te Voorburg ligt misschien al 50 jaar een verzilverd lepeltje met daarop 
de letters SV, herkenbaar als logo van Sociëteit De Vereeniging. Voor Andries is het tot voor enkele weken 

echt onduidelijk geweest hoe dat lepeltje daar terecht gekomen is. Hij ging er wel 
steevast vanuit dat er ooit een soosjubileum moet zijn geweest dat het bestuur toen-
tertijd deed besluiten er een tastbare herinnering aan te verbinden. Dit exemplaar 
zou daar het bewijs van moeten zijn. Maar het geheim van dit lepeltje werd onlangs 
bij toeval ontdekt door zijn echtgenote Jeannine. Zij ‘onthulde’ de enige echte waar-
heid van het lepeltje. Het moet voor of na de oorlog zijn geweest dat haar moeder 
het roerattribuut cadeau kreeg als trouw lid van de ‘Sunlight Vriendinnenkring’. Ook 
SV, maar niet Sociëteit De Vereeniging dus. Een grappige ontdekking.
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zijn lange bestuursperiode dan ook op toe 
dat zaal, toneel en technische installaties 
up to date blijven. Dat kost geld, maar 
brengt ook eindelijk eens echt geld op. Het 
Feestlokaal beleeft een glorietijd. Tot...

De jaren 1940 - 1965
Tot... 10 mei 1940. De Duitsers vallen ons 
land binnen. In augustus 1940 vervoegt 
zich bij het soosbestuur een zekere Karl 
Schäfer met de mededeling dat hij de 
Feestzaal wil gaan gebruiken als ontspan-
ningsgebouw voor de Duitse kolonie in 
Den Haag. Schäfer komt met een for-
meel huurcontract, waarbij het volledige 
Feestgebouw aan de Willemstraat met 
inbegrip van decors, meubilair etc. door de 
Sociëteit aan hem moet worden verhuurd 
voor een bedrag van 6800 gulden per jaar. 
Op vrijdag 1 november slaat het noodlot 
echter nog veel harder toe. Hoewel het 
dwangcontract voor het Feestlokaal al voor 
een vol jaar is afgesloten, krijgt het bestuur 
op 31 oktober bericht dat àlle lokalen van 
de Sociëteit, inclusief het Feestlokaal, met 
ingang van de volgende dag gevorderd wor-
den door de Duitse autoriteiten. Zij willen 
er een ‘Wehrmachtsheim’ in vestigen. 
Bestuur en leden worden dus gedwongen 
om onmiddellijk te vertrekken. 
Pas op 16 juni 1945 kunnen zij, na vijf jaren 
elders, terugkeren in hun totaal uitgewoonde 
bezit. In het sociëteitsgebouw treffen ze 

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

een zwijnenstal aan. Veel is verwaarloosd, 
vernield of gestolen. Maar met enorme 
energie wordt onmiddellijk het herstel ter 
hand genomen, voorzover dat natuurlijk 
mogelijk is, met de materiaalschaarste zo 
vlak na de oorlog. Hetzelfde geldt voor het 
Feestlokaal. Ook daar is het behelpen: alles 
is beschadigd of helemaal kapot, stoelen en 
tafels zijn gestolen. Van de toneelaccommo-
datie is weinig over. Maar omdat er overal 
volop bevrijdingsfeesten zijn, is er toch ook 
voor het uitgeklede Feestlokaal meteen grote 
belangstelling. En ja hoor, op 14 juli zit er al 
weer duizend gulden huuropbrengst in de 
knip.
Aan het herstel van het Sociëteitsgebouw en 
van het Feestlokaal wordt met grote inspan-
ning en toewijding verder gewerkt. Het 
100-jarig bestaan van de Sociëteit kan in 1951 
in nieuwe luister gevierd worden. Maar het 
Feestlokaal blijft een bron van zorgen. In 1954 
en in 1957 zijn opnieuw modernisering en 
renovatie noodzakelijk. Die worden ook gere-
aliseerd. Maar helaas, de belangstelling voor 
de huur van het Feestlokaal neemt af. Want 
de concurrentie van andere zalen neemt toe. 
Het bestuur vraagt zich vertwijfeld af of 
de tijd niet rijp is voor een geheel nieuwe 
vorm van exploitatie van de ruimte. Het 
antwoord op die vraag komt onverwachts, 
maar wel héél definitief: in de nacht van 10 
op 11 december 1965 breekt er, na de generale 
repetitie van een toneelgezelschap, brand uit. 
De brandweer is snel ter plaatse, maar toneel, 
kleedkamers, een deel van de zaal en het 
dak gaan verloren. Alles is zwartgeblakerd. 
Gelukkig wordt voorkomen dat de brand 
overslaat naar het Sociëteitsgebouw. 

Nieuwbouw van de restanten van de zaal 
en de foyer is door het bestuur niet meer 
overwogen. Triest einde, na ruim 110 jaar, van 
één van de destijds bekendste en kleurrijkste 
feestzalen in Den Haag. Beurtelings troetel-
dier en zorgenkind,  melkkoe en last-post 
van de respectieve besturen van Sociëteit De 
Vereeniging. 
Voorbij. Definitief voorbij. Helaas!

        In de nacht van 10 op 11 december breekt brand uit.

De “Dwarshoek”, nog altijd aanwezig in de grote 
Sociëteitszaal
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