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Mededelingen van het Bestuur

Sociëteit in 2011
Naar aanleiding van een discussienota van onze 
nieuwe voorzitter heeft het Bestuur in de nieuw 
gekozen samenstelling op 24 mei bij hem thuis 
een brainstormsessie gehouden om een scenario 
vast te stellen voor de directe toekomst. Consen‑
sus werd bereikt over een gestimuleerde groei 
naar �50 leden over ca. 4 jaar. Om deze doelstel‑
ling te bereiken zullen de volgende acties wor‑
den opgezet:
• De leden zullen regelmatig gewezen worden 

op hun verantwoordelijkheid te zorgen voor 
handhaving van de continuïteit.

• De wervingscommissie zal worden geactiveerd 
door de aanstelling van jonge leden als lid van 
deze commissie.

• Voor de activiteiten biljarten, kaarten, kegelen, 
golfen, motorrijden, kunst en cultuur en zei‑
len zullen coördinatoren worden aangezocht. 
Naast het stimuleren van hun activiteit onder 
de bestaande leden, wordt van hen verwacht, 
dat zij ook externe liefhebbers van hun disci‑
pline werven met als doel dat deze te zijner tijd 
– via de gangbare procedure ‑ lid worden van 
onze Sociëteit.

Met nadruk is tijdens deze sessie gesteld dat onze 
Sociëteit op dit moment géén afspiegeling is van 
de Haagse bevolking. Allochtonen zijn welkom, 
maar er zijn geen speciale acties afgesproken 
voor werving.

Het is verheugend dat alle leden die hiervoor ge‑
vraagd zijn zeer enthousiast hebben ingestemd. 
Onderstaand het overzicht.

biljarten Marius Roeterdink Jan Kersten
golfen Frans van der Heuvel Jan Kersten
kaartspel Sjaak Hooymans Ed Croqué
kegelen Gert Kok
kunst en cultuur Aad van der Werf Jan Burgering Wim ten Tije
motorsport Menno Alkema
zeilen Karel Dielen

Kamer van Koophandel
Het is altijd een papieren rompslomp, maar het 
uitschrijven van de oud‑bestuursleden en het 
inschrijven van de nieuwe bestuursleden bij de 
Kamer van Koophandel is weer rond en de be‑
voegdheden zijn in het register vastgelegd.

Rijkssubsidiëring Grote zaal
Op 26 maart is onze aanvraag d.d. 28‑09‑2006 
gehonoreerd door toekenning van een subsidie 
indien we daadwerkelijk de grote zaal gaan res‑
taureren. Uiteraard is deze toekenning van de 
subsidie – ten bedrage van maximaal € 42.667, 
‑ ‑ voorzien van de nodige voorwaarden. Een van 
deze voorwaarden is dat de subsidie in 20�� zal 
worden uitbetaald, mits er dan een aanvang is 
gemaakt met de restauratie. We hebben dus nog 
even tijd om voorstellen uit te werken voor de 
aanpak en de financiering. Na uitwerking zal dit 
geheel aan U worden voorgelegd ter goedkeu‑
ring. 
Om dit te bereiken zijn er een drietal commissies 
samengesteld, te weten:
• Een commissie uitvoering bestaande uit Cees 

Buskens, Gerard Hoogerwerf en Stephan 
Loomans 

• (allen oud studenten van de BNS te Voor‑
hout).

• Een commissie Fondsenwerving onder leiding 
van Feico Alkemade. Feico zal zelf bepalen hoe 
de commissie verder wordt samengesteld.

• Een commissie fiscaliteit en structuur, be‑
staande uit Pieter Prins, Theo Snelders en Ron 
Verschoor ‑ die het Bestuur gaat adviseren of 



Makelaarskantoor Zeilstra
maakt werk van uw wensen

Een huis kopen of verkopen doet u
hooguit een paar keer in uw leven. 
Staat u op het punt zo’n belangrijke
beslissing te nemen, dan doet u er
goed aan een partner te zoeken die
deskundig is op dat gebied.

Een partner die de markt kent en u kan adviseren en begeleiden. Wij 
onderscheiden ons met onze persoonlijke manier van werken.We nemen 
uitgebreid de tijd voor u, bekijken wat uw mogelijkheden zijn en proberen 
ons in te leven in uw wensen. Immers, pas dan kunnen we u een goed 
persoonlijk advies geven en kunnen we gericht de markt op gaan om uw 
wensen te realliseren. Of het nu gaat om kopen of verkopen, huren of 
verhuren, taxaties, hypotheken of verzekeringen. Of het nu woningen, winkels 
of bedrijfspanden betreft.

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u zes 
dagen per week bij ons terecht.

Dagelijks leiding: Menno Alkema en Herman Scholten.

 Zeilstra Makelaars
 Groot Hertoginnelaan 263
 2517 ET Den Haag

 Telefoon 070 346 92 46
 Telefax 070 364 03 26
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er op de gebieden fiscaliteit, verenigingsstruc‑
tuur, BTW, aansprakelijkheid en risicobeheer 
acties noodzakelijk zijn.

Trouwlocatie
Met inspanning van zowel de pachter als het Be‑
stuur is het gelukt voor onze Sociëteit een ver‑
gunning te krijgen als officiële trouwlocatie van 
de gemeente. Per �5 mei is deze vergunning ver‑
strekt en op 30 juli is het eerste huwelijk in onze 
Sociëteit gesloten met aansluitend de receptie 
en een groot feest. Voor het verlenen van deze 
vergunning was het noodzaak de brandpreven‑
tieve maatregelen aan te passen. Dank zij onze 
Commissaris Gebouwen is dit gerealiseerd met 
minimale kosten. 
Als gevolg van een meer tolerante opstelling van 
de Gemeente en bovengenoemde aanvullende 
preventiemaatregelen hebben wij nu iets meer 
mogelijkheden voor exploitatie van onze accom‑
modatie.

De gebruiksvergoedingen
De sinds augustus 2004 berekende gebruiks‑
vergoedingen zijn per � juli jl. verhoogd met de 
sindsdien opgetreden kostenstijgingen. Tevens 
zijn de gebruikersgroepen van vier teruggebracht 
naar twee, te weten leden en niet – leden en er 
is en minimale en maximale gebruiksduur inge‑
voerd. De Pachter kan U hierover desgevraagd 
nader informeren.

Het Gezelschap Anonymus 
Op 4 juni is er overleg geweest tussen vertegen‑

woordigers van het Gezelschap Anonymus en 
het Bestuur. Wederzijds bestaat de behoefte jaar‑
lijks de klokken gelijk te stellen en ook dit jaar is 
dit weer in goede sfeer verlopen. Het effect van 
dit overleg zal U in de komende tijd ervaren.
Voor het Bestuur was dit en mooie gelegenheid 
het Gezelschap te complimenteren over de wijze 
waarop het jubileumjaar is ingevuld. Vooral de 
gehouden expositie kreeg veel waardering.

Sluiting van de Sociëteit tussen Kerstmis 
en Nieuwjaarsdag
Omdat er dit jaar geen woensdag valt tussen 
kerstmis en Nieuwjaarsdag heeft het Bestuur 
toegestaan in die periode de Sociëteit te sluiten. 
Deze toestemming geldt alleen voor 2007.

Parkeerkaarten
Slechts twee leden maakten gebruik van deze fa‑
ciliteit van de pachter en de laatste kaarten heeft 
de pachter � ½ jaar in voorraad gehad. Aange‑
zien er pas een voordeel is bij een parkeertijd 
langer dan 3 ½ uur en met in acht name van de 
geringe interesse is het de pachter toegestaan 
met de verkoop te stoppen.

Monumentendagen
Deze worden ook dit jaar weer gehouden op 8 
en 9 december. Ook dit jaar doet onze Sociëteit 
weer mee. Een aantal leden zijn weer bereid ge‑
vonden om de gasten te ontvangen.

Gerard Hoogerwerf, secretaris

Op �4 april is de Algemene Ledenvergadering 
van de CNS gehouden in de Hilversummse So‑
ciëteit “ De Unie ” . Onze Sociëteit werd verte‑
genwoordigd door de voorzitter en mijzelf. Deze 
bijeenkomst bleek bij uitstek een dag om met 
collega bestuurders van gedachten te wisselen. 
Het was bovenal een gezellige dag, waarbij er in 
de ochtend een speciaal programma was voor de 
partners en ’s‑middags een gezellig programma 
voor zowel de bestuurders als hun partners.

Op dit moment telt de CNS zo’n acht en dertig 
aangesloten leden van de naar schatting �20 á 
�50 Sociëteiten. Voor 2007 heeft de CNS zich ten 
doel gesteld de participatiegraad te verhogen. 
Hiernaast de aangesloten leden, gesorteerd naar 
oprichtingsdatum.

Tijdens de ALV kwam duidelijk naar voren dat 
veel Sociëteiten in het bezit van een eigen pand, 
moeite hebben het hoofd boven water te hou‑

Contactraad Nederlandse Sociëteiten
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aannemer van onderhoudswerken

Verbouwingen
Renovatie
Onderhoud
Uitbouwen

T (070) 3603266  F (070) 3603366  M 0653483588  E ldebruin@hetnet.nl

  Leo de Bruin

Herenmode - Maatconfectie
Overhemden naar maat

Oostduinlaan 105 2596 J J Den Haag
Tel. (070) 324 25 93 Fax: (070) 324 44 31
www.weimar-herenmode.nl koos@weimar-herenmode.nl

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag van 08.30-17.30 uur - zaterdag van 08.30 - 17.00 uur 

A.A. Weimar
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Stuyver
Makelaardij o.g.

Van Hoytemastraat 82 2596 ET Den Haag
Telefoon (070) 324 78 90

(VER)KOOP  (VER)HUUR  TAXATIES  BEHEER
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den. Sociëteiten die moeten huren zijn niet al‑
tijd zeker van hun ruimte, en ook het idee, dat 
de plaats van samenkomst niet van de leden zelf 
is heeft iets pessimistisch. 

Een tweede aandachtspunt was Sociëteit en 
Horeca, ook op dit vlak worstelen de meeste 

Sociëteiten met de problematiek van vergun‑
ningen, barbeheer ( eigen beheer dan wel per‑
soneel, al dan niet in vaste dienst ), verzekerin‑
gen en sluitingstijden. Het voornemen bestaat 
werkgroepen te formeren om deze problemen 
met elkaar te bespreken, het Bestuur staat open 
voor deelname hieraan.

Naam Sociëteit Plaats Opgericht

0� De “Groote Sociëteit” Arnhem �763
02 “De Grote Sociëteit” Tiel �764
03 “De Groote Sociëteit” Gorinchem �770
04 “Vereeniging Grote Sociëteit” Assen �780
05 Sociëteit “Standvastigheid” Delft �78�
06 Vereniging Sociëteit “Amicitia” Dordrecht �783
07 Sociëteiten “Amicitia”en “De Zwarte Arend’ ‘s‑Hertogenbosch �789
08 Sociëteit “Belvedère” Veere �789
09 Sociëteit “De Vergenoeging” Middelburg �795
�0 “De Groote Sociëteit” Zwolle �802
�� Groote Sociëteit Roermond Roermond �804
�2 Sociëteit “De Verdraagzaamheid” Zaltbommel �804
�3 Sociëteit “De Harmonie” Winschoten �809
�4 Vereeniging “De Grote Sociëteit” Anno �8�0 Enschede �8�0
�5 Sociëteit “De Vriendschap” Doetinchem �8�2
�6 De Vereeniging “Sociëteit Tot Nut en Vermaak Almelo �8�6
�7 Sociëteit “Amicitia en Concordia” Culemborg �8�9
�8 Oegstgeester Sociëteit “De Harmonie” Oegstgeest �834
�9 Sociëteit Amicitia Amersfoort �836
20 Sociëteit “De Réunie” Gouda �843
2� Sociëteit “Nieuwe Koninklijke Harmonie”( N.K.H.) Tilburg �843
22 Vereniging “Sociëteit Apeldoorn Apeldoorn �849
23 Sociëteit “De Vereeniging” ‘s‑Gravenhage �85�
24 Sociëteit “de Hereeniging” Deventer �854
25 Sociëteit ‘Vereeniging” Haarlem �856
26 Sociëteit “Van Ongenuchten Vrij” Goes �859
27 Sociëteit “eensgezindheid” Hengelo �863
28 Sociëteit “De Vereniging” Baarn �865
29 Vereniging “De Buitensociëteit” Zwolle �873
30 Sociëteit “De Unie” Hilversum �889
3� Vereniging “De Groote Sociëteit’ Oldenzaal �897
32 Sociëteit “Dubbel Blank” Oirschot �899
33 Academisch genootschap Eindhoven �945
34 Sociëteit “’t Turfschip” Breda �954
35 Sociëteit “Totis Viribus” Molenhoek �987
36 Sociëteit “EEVA”, Eerste Echte Vrouwensociëteit Apeldoorn Apeldoorn �994
37 Sociëteit 2000(damessociëteit) Zwolle 2000
38 De Nieuwe Eper Sociëteit “De Nes ‘Epe Epe ?
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Reizigersadvies- en vaccinatiecentrum GGD Den Haag

Thorbeckelaan 360
hoek Laan van Meerdervoort
bereikbaar met bus 23 en tram 3
telefoon 070 - 353 72 40
website www.denhaag.nl/ggd

Spreekuur:
Alleen op afspraak. Iedere werkdag ‘s morgens. Voor een afspraak 
kunt u bellen 070 - 353 72 40, tussen 09.00 - 16.00 uur.

Tijdens het spreekuur krijgt u een individueel advies voor uw reis.
Telefonisch kunnen wij geen persoonlijke informatie verstrekken.

Gemeente Den Haag
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

GGD

W W W

GGD Den Haag
Reizigersadvies- &
Vaccinatiecentrum

www.denhaag.nl/ggd
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Wetenswaardigheden
Ter gelegenheid van het �70 jarige bestaan van 
de Amersfoortse Sociëteit Amicitia in 2006 hield 
de voorzitter van de CNS een rede. Hieronder 
enige wetenswaardigheden uit deze rede.

• De Sociëteit Tiel werd opgericht in �763 en was 
uitsluitend bedoeld voor het lezen van ‑ door het 
zegelrecht dure ‑ kranten. De openstelling was 
daarom van �0.30 uur tot �4.00 uur in een eta‑
blissement; later kwam daar avondopenstelling 
bij. In �789 werd de “kroeg” toch echt te min ge‑
vonden en werd een eigen gebouw neergezet.
• Een rapportage uit �884, waaruit geciteerd. 
“Oorspronkelijk waren de oude doelens ( de 
plaats waar de schutterij samenkomt) en de la‑
tere Sociëteiten beiden van burgerlijk militaire of 
schutterlijke oorsprong. Tussen de vreedzame 
oefeningen van de weerbare poorters voegde 
zich uiteraard een gezellig uurtje, gedurende 
hetwelk de “Berkmeier “lustig rondging. Toen 
echter de kleiburgerij ‑ door de drang der tijden ‑  
op bescheiden of minder bescheiden toon, haar 
aandeel in de politieke debatten begon te eisen, 
ontstonden de Sociëteiten. Zij die kennis wilde 
maken met onze landshistorie, moest zich op de 
Sociëteiten laten voorhangen of introduceren. 
Soms grepen de Sociëteiten naar de wapenen en 
bevochten ze elkaar, totdat eerst de Pruisen en 
later de Fransen kwamen en de actieve politiek 
uit de lokalen verdreven. Een groot kwaad van 
de doelens en de Sociëteiten was, dat de leden er 
lang bijeen zaten. Menig lid kwam ’s‑nachts laat 
of helemaal niet thuis. Zijn immer geldige, door 
alle huisgenoten geëerbiedigde verontschuldi‑
ging was, dat hij op de “Sociëteit” geweest was. 
De Sociëteit was een wettig deel van zijn dag‑
taak.”

Tot zover �884. U begrijpt nu ook, dat het begrip 
“Heerenclub“ niet een hobby is van en aantal mi‑
sogyne grijsaards, maar een historisch gebonden 
begrip.
Los van de twee beschreven beelden worden 
in het algemeen als voorloper van de ruim 200 
jarige Sociëteiten veelal de Gilden, de Rederij‑
kerskamers en de loges van de Vrijmetselaren 
genoemd.

Actualiteiten
Uit de door de CNS gehouden enquête in 2006 
onderstaand enige feiten
• Het ledental per Sociëteit varieert van < �00 tot 

700,
• Het gemiddelde ledenpercentage 60‑ plussers 

bedraagt 60 %
• De contributie bedraagt 50 tot 305 euro per 

jaar,
• De openingstijden variëren van 6 tot 60 uur 

per week,
• 25 van de 38 aangesloten Sociëteiten hebben 

een eigen gebouw.

Gesignaleerde tendensen en punten 
van zorg 
• de vergrijzing van de leden, 
• er is steeds minder begrip voor de tradities en 

etiquette,
• teruglopende vaardigheid in het spreken in het 

openbaar en taalvaardigheid,
• tendens richting business club respectievelijk 

een netwerkclub,
• tendens richting een horecagelegenheid dan 

wel een zaalverhuurbedrijf,
• minder academisch,
• versnipperde aandacht.

Bij het begrip “vergrijzing”gaat men uit van de 
leeftijdsgrens van 65 jaar en bij enkele Sociëtei‑
ten is dit zelfs de minimum leeftijd. 
Wij verkeren echt in een uitzonderings-
positie, bij ons is ca. 50% jonger dan 65 
jaar!

Gerard Hoogerwerf, secretaris

Ledenbestand
Aan mij, als kersverse Commissaris Interne Za‑
ken, de eer om deze rubriek in het vervolg te 
verzorgen. Mijn dank gaat uit naar onze Se‑
cretaris, Gerard Hoogerwerf, die dit onderdeel 
met al zijn passie en nauwkeurigheid heeft ver‑
zorgd. Ik hoop u, als lid van onze Sociëteit, in 
deze rubriek zo volledig mogelijk te informeren 
over de laatste ontwikkelingen binnen ons le‑
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REKLAME OP: 
k AUTO'S k MARKIESKAPPEN
k BORDEN k LIHTBAKKEN
k RAMEN k SPORTVELDBORDEN

ADVIES - ONTWERP
EN UITVOERING
VAN BELETTERINGEN

Nieuwe Laantjes 90
2584 RX Scheveningen

Tel. 070-3501128
Fax 070-3229466

www.albabelettering.nl

NBM B.V.
BELEGGINGSMIJ. vraagt te koop

WOON-WINKELHUIZEN
PORTIEK,

FLATS en/of
BEDRIJFSGEBOUWEN

in verhuurde toestand

Brieven met aanbiedingen    Vinkweg 3 - 2331 AV LEIDEN
           Fax: 071 531 54 09

Bellweg �6, 2627 AW Delft

Tel. 0�5 ‑ 25� 40 00

Fax 0�5 ‑ 25� 40 0�

e‑mail: info@awiversenter.nl

website: www.awiverscenter.nl

K W A L I T E I T  E N  O N D E R S C H E I D



denbestand. U kunt bij mij terecht voor wijzi‑
gingen in uw contactgegevens of suggesties 
ten aanzien van de invulling van deze rubriek 
en de werving van nieuwe leden. Dit kan per 
e‑mail via familievannoort@casema.nl of telefo‑
nisch via 065��02277.  

Nieuwe leden
Vanaf mei 2007 heeft de Sociëteit drie nieuwe 
leden mogen verwelkomen. Wij zien de heren 
Robin van Barneveld (lid per 0�/05/2007), An‑
dré Houweling (lid per 0�/06/2007) en Jacob‑
Jan Vijn (lid per 0�/07/2007) als een welkome 
aanvulling op het ledenbestand en wensen al‑
len veel vriendschap, gezelligheid, ontspanning 
en plezier op onze Soos.        

Nieuwe aspiranten
Op dit moment hangt er � aspirant‑lid voor in 
de Sociëteit. Voorafgaand aan en in zijn voor‑
hangperiode heb ik de heer Rien Meijer regel‑
matig gesignaleerd aan de Kazernestraat om 
kennis te maken met onze leden. Rien hangt 
voor in de periode van juli tot en met september 
2007. Voor vragen of opmerkingen ten aanzien 
van de ballotage van Rien kunt u terecht bij de 
leden van de ballotagecommissie.   

Ledenthermometer
De Sociëteit heeft op dit moment �24 leden en 
� aspirant‑lid. De gegevens van het aspirant‑lid, 
Rien Meijer, staan vermeld op het voorhangfor‑
mulier in de Sociëteit.

Oproep
Wij maken graag kennis met nieuwe kandida‑
ten voor het lidmaatschap van onze Soos. Kent 
u  (sport)vrienden, kennissen, collega’s, familie‑
leden of zakenrelaties die graag eens op de 
woensdagavond aanschuiven? Of die gewoon 
eens willen zien waar u zo gepassioneerd en 
trots over spreekt? Meldt deze personen dan 
nu aan bij de Wervingscommissie. Dit kan via 
het bovengenoemde emailadres. Wij nodigen 
kandidaten uit voor een kennismaking met de 
Sociëteit. 

Met een hartelijke Soos‑ groet,
Frank van Noort

Van de redactie
Voor u ligt het eerste forum van na de vakantie (in 
ieder geval voor de redactie). Wij zijn ervan overtuigd 
dat u Het Forum heeft gemist en vandaar hier weer 
een nummer vol met interessante informatie, voor de 
Heren en de Dames, van gedane zaken en komende 
evenementen. Wij hopen dat het Forum gemis is goed 
gemaakt door heel veel mooie dagen en gebeurtenis-
sen. Veel is er door de redactie niet aan toe te voegen 
al wil zij hierbij weer een ieder hartelijk danken voor 
de toegeleverde spontane kopij.

Dan wil de redactie even in de schoenen treden van 
Marius met zijn rubriek “ziekenboeg”, let wel even 
aanvullen en zeker niet overnemen. Maar.... na een 
aanzienlijk aantal tevergeefse pogingen contact te 
krijgen met onze nestor Jan Vos ontstond het vermoe-
den dat er iets meer aan de hand moest zijn, en dat 
bleek ook zo te zijn!!  Via Gerard Hoogerwerf en zijn 
dochter bleek het volgende het geval te zijn. Jan heeft 
een TIA gehad en is via het ziekenhuis terecht gekomen 
in een verzorging /revalidatie centrum in Vlaardingen. 
Ondergetekende heeft hem daar twee maal bezocht, 
eenmaal met zijn echtgenote en ook met Paul Vos. 
Bij deze bezoeken werd het duidelijk dat Jan het daar 
absoluut niet naar zijn zin heeft, maar er tevens van 
overtuigd is dat er nauwelijks een alternatief is. Met 
name is hij zijn dochter en familie dankbaar voor de 
goede zorg die zij aan hem besteden. Men is op zoek 
naar een alternatieve huisvesting, omdat een terug-
keer naar huis en zelfstandig functioneren niet meer 
tot de mogelijkheden moet worden gerekend. Vermeld 
kan worden dat hij nog steeds van een sigaartje ge-
niet en dat hij vol lof is over de aldaar geschonken 
“zoete witte huiswijn”. Zo zie je maar een Vos verliest 
wel ....

Kortom een bezoekje, een kaartje of een briefje wordt 
zeer op prijs gesteld en het adres hiervoor is:

J. G. M. Vos.
Zorgcombinatie “Nieuwe Maas”,
Locatie “Zonnehuis”’ - - Afd. Jupiter, kamer 3.126
Dillenburgsingel 5 
3136 EA Vlaardingen.

Bezoek gewenst op dinsdag en vrijdag. Een en ander 
eventueel in overleg met ondergetekende die jullie van 
de gang van zaken op de hoogte zal houden.

Herman B. Schoonman.

HET FORUM  ��  AUGUSTUS 2007
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De term kleindochter moet toegevoegd worden, 
want er waren enige kleindochters aanwezig!
Deze dag werd voor de tweede keer gehouden; 
een verrassing was het vrijwel niet meer. Echter 
één punt moet wij zeker vermelden en dat be‑
treft juist het niet beschreven doel van Vereeni‑
ging . Het kon niet beter verwoord worden door 
Maria Gronheid. Iets wat voor de leden en name 
de weduwnaars onder ons zo belangrijk is: Wij 
zijn een familie; we stoppen in het onderlinge 
contact niet met de frase “gaat het goed” (en 
verwachten een ja) Neen we kunnen voorstellen 
wat de moeilijkheden zijn, geven een luisterend 
oor en steunen eventueel. Dit geldt met name 
voor Ben Gronheid. Dankzij de belangstelling 
getoond door veel leden kreeg Ben de kracht om 
er weer boven op te komen na zijn onfortuinlijke 
val van de trap. Om Maria’s woorden te citeren. 
Dank, dat jullie zo’n Vereeniging zijn.

enige kilometers verderop woont. De maatschap‑
pij alhier is sterk individualistisch geworden. Iets 
wat men ‑ indien men gezond van lijf en geest is 
‑ als prettig ervaart, maar zich er tegen keert als 
de ideale condities niet aanwezig zijn. 
Wij zijn duidelijk de grote familie, die het idéé 
uitdragen dat we in enige mate lief en leed de‑
len. Het omgaan met Ben Gronheid illustreert dit 
inderdaad.

Een ander uniek feit is menigeen ontgaan : Guido 
Stordiau was met zijn kleindochter van achttien 
lentes die hij vanwege familie omstandigheden 
zeven jaar niet had gezien. Ook hierbij gaf de 
Vereeniging de sfeer belangrijk voor dit weer sa‑
menzijn. (Volgens eigen zeggen had zij het heel 
prettig gevonden)

Het Gezelschap Anonymus heeft als geste aan 
elke dochter een bloem gegeven. Allen hebben 
de sociëteit met een blij gezicht verlaten; met an‑
dere woorden Anonymus kan met goed gevoel 
terugkijken op deze dag!

Motortour 2007
Deelnemers
Menno Alkema, Leo de Bruin, Karel Dielen, Rien 
en Marianne Gagestein, Rinus de Haas, Hans 
Knoester, Jan Planken, Marius Roetering, Pierre 
Spijkermans en Bert Uphoff.

Op Zaterdag 23 juni ben ik voor de tweede 
maal met de ” Soos Angels” op de motor ge‑
stapt voor een tweedaags tochtje noordwaarts 
met als bestemming een bezoek aan een Friese 
Herenboer. Nu wel dat is ons zeer goed beval‑
len, maar hierover later.
De weersvoorspelling voor het weekend bleek 

Gedane zaken

Vader/(schoon)dochter/kleindochter dag

Even een wat wetenschappelijke achtergrond  
Een sociologisch onderzoek heeft uitgewezen, 
dat de gemiddelde alleenwonende mens in Ne‑
derland eenzamer is dan een mens in Lapland. 
Dit ondanks het feit, dat hier de naaste buurman 
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tijdens het verzamelen bij Hotel de Bijhorst te 
kloppen en de meeste hadden zich hierop dus 
gekleed. Alleen onze Pierre had toch de stoute 
zomerschoenen aangetrokken en hoopte tegen 
beter weten in op een Cote d’Azur ritje. Ook de 
motoren mochten er zijn, met name de Honda 
Goldwing van Rien  en waar Marianne als enige 
meereizende dame zeer comfortabel achterop 
zat. Na de koffie ging de rit over de A44 naar 
Sassenheim, alwaar Marius en ondergetekende 
zich bij het gezelschap voegden, om via de 
N207 langs Lisse en Hillegom richting Amster‑
dam te tuffen in een behoorlijke plensbui. Dus 
bij het Brugrestaurant werd eerst maar de no‑
dige regenkleding aangetrokken. Toen verder 
via de Coentunnel doorgereden  richting Vo‑
lendam.  Naar goed gebruik werden de nodige 
tussenstops gemaakt om onze leider Menno 
de gelegenheid te geven de juiste richting te 
bepalen, wat niet altijd lukte. Ook de benzine‑

pompen werden regelmatig bezocht om aan de 
energie behoefte van Leo en Hans hun moto‑
ren te voldoen en kon Pierre tegelijk even een 
sigaretje paffen. Na een soort puzzelrit die in 
Enkhuizen zelfs via een voetgangerspromenade 
voerde, kwamen wij aan bij het Restaurant van 
Steef Grondheid ons mede Sooslid.
De hartelijke ontvangst en de smakelijke lunch 
in zijn sfeervolle restaurant heeft ons na een 
ochtend toeren goed gedaan en is voor elk 
Sooslid die eens een uitje wil een aanrader om‑
dat Enkhuizen tevens een scala aan toeristische 
bezienswaardigheden biedt.  Steef nogmaals 
bedankt!

Hierna zijn wij via de dijk Enkhuizen‑Lelystad 
doorgereden naar  Delfstrahuizen, gelegen aan 
de zuidkant van het Tjeukemeer, waar wij na 
enig zoekwerk en rondrijden aankwamen op 
het erf van een kapitale Friese Boerderij en daar 
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werden opgewacht door Jose en Karel Dielen. 
Zij wonen werkelijk op een unieke plek in het 
vlakke Friese polderland met op een steenworp 
afstand langsvarende plezierschepen.. De boer‑
derij dient als zomerresidentie voor Karel en Jose 
en biedt plaats aan al hun kinderen en kleinkin‑
deren dus voor het motorgezelschap eveneens. 
Ikzelf heb met mijn slapie Marius op een zeer 
comfortabele kamer, voorzien van douche en 
toilet, overnacht terwijl de anderen een ruime 
keuze uit soortgelijke kamers hadden.
Na een gezellig borreluur in de living, van 
werkelijk royale afmetingen, en een aanslui‑
tend  culinair grillbuffet door een lokale slager 
hebben wij ons tot in de late uurtjes vermaakt 
met allerhande activiteiten zoals tafelvoetbal, 
darts, snookerbiljart en tafeltennis dat ook tot 
de inventaris behoort. Bert had zoals gewoon‑
lijk gezorgd voor heerlijke wijnen die ons goed 
smaakten en waaraan Bert zelf in de late uurtjes 
lichtelijk ten onder ging.

De volgende ochtend, na heerlijk ontbijt dat 
Jose perfect georganiseerd had en waaraan ook 
Bert gelukkig aanzat, zijn wij een motortocht 
gaan maken die door Karel was uitgezet. De 
tocht voerde door een mooi stuk van Gaaster‑

land, alleen lieten de weergoden verstek gaan 
en regende het overvloedig terwijl Karel in vol 
zomertenue compleet  verregende. Ook liet de 
techniek van zijn Harley Davidson Sportster re‑
gelmatig verstek gaan terwijl hij nog wel na pas 
23 jaar de motor een servicebeurt had laten ge‑
ven. Gevolg was wel dat Pierre, die enige malen 
compleet buiten adem van het aanduwen van 
Karel’s Harley, en ook andere Soos Angels het 
vertrouwen in Harley Davidson begonnen te 
verliezen. Na een laatste pitsstop van Karel werd 
hij dus opnieuw aangeduwd en hierna hebben 
wij hem nooit meer terug gezien! Wel jammer 
maar na een telefoontje naar Jose enige tijd later 
bleek dat hij zonder te stoppen de rust van zijn 
boerderij maar weer had opgezocht.
Hierna zijn wij via de afsluitdijk huiswaarts ge‑
reden terwijl de regen in bakken uit de hemel 
kwam en  halverwege Rinus en ook onderge‑
tekende de groep met bestemming Den Haag 
hebben verlaten.
In ieder geval was het denk ik voor iedereen 
een geslaagde tocht mede dankzij de inzet van 
Menno maar vooral de gastvrijheid van Jose en 
Karel.

Jan Planken
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Komende evenementen

Zaterdag 13 oktober 2007: 
Feestelijk getint lustrum 
Swinging Soos Gala

Ons Swinging Soos Gala gaat zaterdag �3 okto‑
ber haar �e lustrum tegemoet. Tussen �9.30 en 
00.�5 zal onze Sociëteit weer in het teken staan 
van gevarieerde muziek (non‑stop) en een over‑
dosis aan gezelligheid. Immers, omwille van 
het �e lustrum is het muziekprogramma extra 
feestelijk getint en heerlijk gevarieerd. In de 
feestzaal zal vanaf podium � een heus American 
Fifties Rockabilly trio de muziek verzorgen. Op 
Podium 2 staat een uiterst geroutineerd duo dat 
de bekendste Hits van toen – en ‑ nu zichtbaar 
moeiteloos ten gehore zal brengen; Een beetje 
jazzy, een beetje disco, een beetje rock & roll, 
een beetje Top 40. Kortom, van alles wat. De 
optredens vanaf podium � en 2 zullen overigens 
beurtelings plaatsvinden. Podium 3 is evenals 
vorige editie gesitueerd in onze kegelzaal waar 
wederom one ‑ man entertainment de klok zal 
slaan. Uiteraard kan ook hier gedanst worden 
op bekende Engelse‑ en Nederlandstalige Hits. 
Omwille van het lustrumjaar zal de presentatie 
worden verzorgd door Willem Spendel jr.

Terwijl de voorgaande 4 jaren vooral jazz cen‑
traal stond, is er dit jaar sprake van een kente‑
ring in de programmering. Op indicatie van het 
leeuwendeel der leden wel te verstaan. Niks 
geen virtuositeit, niks geen instrumentale mu‑
ziek maar bekende muziek en meer plezier op 
de dansvloer waren belangrijke argumenten. 
Welnu, Gezelschap Anonymus en Spendel jr 
hebben er alles aan gedaan om deze �e lustrum 
‑ editie van het Swinging Soos Gala op een ge‑
paste maar bovenal feestelijke wijze te organi‑
seren, rekening houdend met een veelheid aan 
wensen. Ter geruststelling van velen, willen wij 
nu al te kennen geven dat ook het “volume” 
met grote zorg zal worden begeleid en nage‑
leefd. 

Het is alle leden toegestaan om familie en intro‑
ducés uit te nodigen. Samen met uw komst en 
goed humeur maken we er een knotsgezellige 
avond van. Gepaste kleding gewenst, smoking 
zeer gewaardeerd. Entree: € 25.  Zaal open: 
�9.00 uur. Aanvang muziek: �9.30 uur. De flyer 
met alle info over het Swinging Soos Gala is 
weldra voorhanden aan de bar.

Vader/(schoon)zoon avond 
woensdag 5 september 2007 

Beste Soos vrienden,
 Wij, het Gezelschap Anonymus willen u nog‑
maals en, als het effe mag, nog breder attent 
maken op de komende vader/(schoon) zoo‑
navond. Inmiddels spreken wij van een ‘’ge‑
lukkige’’ traditie en staatderhalve de eerste 
woensdag in september weer gereserveerd 
voor deze mooie en heel bijzondere happe‑
ning. En u weet het, hè! De vader (schoon) 
zoonavond wordt in de eerste plaats gehou‑
den om uw nazaten aangenaam te laten 
ruiken aan het fenomeen Sociëteit. Daar‑
naast is het natuurlijk ook een van uw eerste 
verantwoordelijkheden aan uw familie en 
naaste erfgenamen eens goed te laten zien 
hoe een ‘’beetje’’ Heren Sociëteit nu eigen‑
lijk effe lekker functioneert. En natuurlijk is 
het ook een prima  gelegenheid om los van 
allerhande familietradities en wellicht een 
tikkie familiesores gewoon gezellig en ont‑
spannen bij elkaar te zijn. Met andere woor‑
den dat eens per jaar zoon en “pa”  op min 
of meer neutraal terrein een ‘’klein’’ familie 
hoogtepuntje weten te creëren. 
 
Het Gezelschap Anonymus doet er alles aan om 
van deze avond een feestje te maken. En na‑
tuurlijk niet alleen voor uzelf maar met name 
ook voor het meegebrachte  nageslacht en 
(bijna)aangetrouwde mannen, die het op 
uw mooie dochters voorzien hebben.Ook 
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KNOESTER
 REGISTER OPTICIENS®

SkyPol: Goed bekeken onder alle omstandigheden

Verblindingsfactor zonlicht                     Beschermingsfactor SkyPol

Als na regen de zonneschijn te voorschijn komt, kan het gebeuren dat u verblind wordt door 
de weerspiegelende zon op het natte wegdek. Speciaal voor deze omstandigheden met veel 
schittering heeft Zeiss het geweldige Skypol brillenglas ontwikkeld. Dit glas functioneert 
onder alle extreme weersomstandigheden, dus bijvoorbeeld ook op het water.

Maak een            afspraakje met me.

Hans Knoester
tel. 070-3506195, mobiel 06-11010709

Keizerstraat 229 • 2584 BG Den Haag
www.kijkknoester.nl • info@kijkknoester.nl

Soosvriendendienst

Het beste zonneglas 

ter wereld in uw sterkte 

e 149,- per paar

(we hebben al zonneglazen in uw 

sterkte v.a. e 49,50 per paar)
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die nieuwe generatie is ongetwijfeld in voor 
een prettig feestje. En zo hoort het ook.!.
 
Vaders, nodig u uw (schoon) zoon uit. Ech‑
ter vergeet u niet dit op te geven door op 
de intekenlijst de hele mee te brengen fami‑
lie van het mannelijk geslacht in te vullen. 
Anonymus is ook niet vies van andere com‑
municatiemiddelen zoals per mail, per tele‑
foon, of per post. Deze opgave is noodzake‑
lijk om een goede indruk te krijgen van het 
aantal gasten dat ons te wachten staat. Het 
spreekt voor zich, dat de organisatie hierop 
afgestemd wordt.
 
Wij zien u graag in grote getallen komen 
op woensdag 5 september en met uw aller 
aanwezigheid het mooie decorum fraai op 
te poetsen. 

Tot ziens,  
 HetGezelschap Anonymus

Soosuitje op maandag 
17 september 2007
Beste Soosvrienden,
Het is al eerder aangekondigd dat we op maan‑
dag �7 september – bij voldoende deelname – 
weer een gezellig dagje hopen uit te gaan. Het 
dagprogramma is als volgt samengesteld.

• Onze boot ligt afgemeerd in de haven bij de 
Kerkbrug te Voorburg. Om exact 9.00 uur ver‑
trekken we vandaar naar Rotterdam.

• Parkeergelegenheid is beperkt aanwezig bij de 
brug. Wel kunt u aan de overkant ruim parke‑
ren bij het Racket Center West ‑ Vliet.

• Na aankomst te Rotterdam bezoeken we daar 
één van de havenbedrijven.

• Lunchen doen we in Sociëteit de Maas (optio‑
neel) of in een andere gerenommeerd etablis‑
sement.

• Na de lunch krijgen we een lezing door O.V.G. 
Vastgoed over het onderwerp “Architectuur 
op de Kop van Zuid”. Daarna bezoeken we 
een van hun projecten op de Kop van Zuid.

• Indien de tijd het toelaat brengen we nog een 
bezoek aan het Maritiem Museum.

• Om �6.00 uur vertrekken we uit Rotterdam 
om via Gouda en Alphen aan den Rijn terug te 
varen naar Voorburg, waar we om 22.00 uur 
verwachten te arriveren op ons vertrekpunt. 

• Het diner is aan boord, de oorlam en andere 
drankjes zijn daar ook in ruime mate en sorte‑
ring aanwezig.

De kosten voor deze geweldige dag bedragen 
€ 90, ‑ per persoon inclusief het diner en – zo‑
als gebruikelijk – exclusief genoemde oorlam en 
andere drankjes.
Hoe meer deelnemers hoe liever en des te ge‑
zelliger kan het worden. Om de vaste kosten 
te dekken is moeten we een minimum stellen 
van 40 deelnemers, maar er kunnen er heel wat 
meer mee.

In verband met het reserveren van de boot, 
verzoeken wij u de deelname aan deze gewel‑
dige dag zo spoedig mogelijk te bevestigen aan 
onderstaande e‑mailadressen (voorkeur) of aan 
onderstaande telefoonnummers. Op basis van 
de op 8 september ontvangen aanmeldingen 
wordt op die datum beslist of het uitje wel of 
geen doorgang kan vinden. Zo ja, dan krijgt U 
van ons de bevestiging en het verzoek de ver‑
schuldigde € 90, ‑ over te maken op rekening 
nummer 45.73.85.359 ten name van W.K. 
Klomp met vermelding “Soosuitje”.
Wij rekenen op Uw deelname.

Met hartelijke Soosgroet,

Willem (Klomp) & Willem (Middelburg)

Opgave voor deelname vóór 8 september aan:
Willem Klomp
willem_klomp@hotmail.com, 0 –53 29 94 83

Willem Middelburg
willem@brugjes.nl, 06 – 53 �5 59 58
  
betaling op rekening nummer  45 73 85 359
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Anonymus 140 jaar
Het is 140 jaar geleden dat een twintigtal leden het reglement van het Gezelschap 
goedkeurde. Deze leden waren reeds - nemen wij althans aan - enige jaren anoniem 
actief op het culturele vlak. Met dit reglement kregen zij nu wat inkomsten om 
culturele activiteiten te ontwikkelen Het reglement verplichtte hen om zich met 
poëzie en proza bezig te houden.
Hoe het Gezelschap zich in de volgende 140 jaar ontwikkelde in zijn tijd, wordt in tien 
artikelen uit de doeken gedaan. Dit is het zevende artikel, dat het tijdvak 1952 tot 
1966 behandelt.

    (7)

Deze periode �952‑ �966 is absoluut een tijd 
, die het gemiddelde lid zich ongetwijfeld nog 
goed herinnert. Maar toch zetten we deze tijds‑
ontwikkeling nog even op een rijtje. Interna‑
tionaal waren deze jaren het toppunt van de 
koude oorlog:
‑ Blokkade Berlijn �948/9
‑ Korea noord/zuid �950
  (Dat was geen klein conflict, er waren 
   ongeveer 2 miljoen doden)
‑ Hongarije opstand �956
‑ Cuba crisis �962
‑ Vietman  �964 en later

Nederland herstelde zich van de oorlogsschade. 
Iederen zette zijn schouders eronder; er was een 
grote solidariteit. De welvaart nam steeds meer 
toe, iets wat voor de tweede wereldoorlog niet 
gebruikelijk was. Deze toename van de welvaart 
kwam mede dankzij de oprichting van de Ge‑
meenschap van Kolen en Staal, de voorloper 
van de huidige E.G. Het “Slochteren”gasveld  
werd gevonden, dat de basis werd van een on‑
gekende welvaart na �970.

Er heerste in deze periode de geest van gezamlijk 
iets doen (opbouwen van een gehavend Neder‑
land), een geest die de Sociëteit bepaald geen 
windeieren heeft gelegd. Het ledental steeg tot 
ongeveer �20 en er waren vele activiteiten. Ac‑
tiviteiten, die voornamelijk uit de koker van het 
Gezelschap Anonymus kwamen waarbij Pierre 

van Hulst Senior de leidende rol had. Pierre van 
Hulst werd zo gewaardeerd, dat men tijdens het 
�00 jarig bestaansfeest van de Vereeniging hem 
eerde met een lied:

Al wie vanavond aanwezig is,
Zegt blij, wat is ’t hier knus,
Dat is pas feest. Natuurlijk weer
Van onz’Anonymus,
De ziel van dit zo mooie feest,
Is Pierre, als steeds paraat,
Die aan organiseertalent,
Een geestig woord steeds paart.

In deze periode eindigde ook de periode Dwars; 
in �956 stopte hij na 32 jaar lid van het Bestuur 
te zijn geweest. Bij zijn overlijden in �959 heeft 
hij een legaat nagelaten, vrij van successierech‑
ten en kosten, van f 250,‑ per jaar gedurende 
een periode van �0 jaar. Zo ontstond de traditie 
van de Dwarswedstrijden, zoals we eerder de 
Warnekewedstrijden hadden.

In �957 heeft Anonymus zijn 90 jarig bestaan 
gevierd. De festiviteiten bestonden o.a. uit het 
opvoeren van het toneelstuk “De man, de vrouw 
en de moord”( een vertaling uit het Frans door 
de bekende Mary Dresselhuys) uitgevoerd door 
de toneelvereniging “Durft te Spelen”.

Bij het 90 jarig werd een boekje uitgegeven. De 
inleiding geeft de situatie van Anonymus zeer 
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goed weer. Om die reden hierbij de (bijna) vol‑
ledige tekst:

Citaat:

Hoewel wij thans het 90 jarig bestaan van Ano‑
nymus vieren van 6 december �957, bestaat 
Anonymus in werkelijkheid reeds langer, doch 
helaas is de juiste datum niet bekend. 
In het jaarverslag van de Sociëteit van �864 
wordt melding gemaakt dat öp 8 februari door 
‘’eenige leden der Sociëteit eene tooneelvoor‑
stelling’’ werd gegeven, hetwelk den uitbun‑
digsten bijval hunner mede‑leden verwierf”.
Het jaarverslag van �866 zegt dat: “enige ver-
dienstelijke leden, die reeds bij vroegere 
gelegenheden blijken hadden gegeven 
gaarne mede te werken om de genoe-
gens hunner medeleden te verhogen, 
zich hadden vereenigd”enz.
In een circulaire van 5 maart �866 roepen deze 
verenigde leden een vergadering bijeen en er is 
voor het eerst sprake van Anonymus. Een huis‑
houdelijk reglement met 34 artikelen werd eerst 
opgesteld op 6 december �867 en ondertekend 
door 2� leden.
Vandaar dat 6 december �867 als officiele oprich‑
tingsdatum van Anonymus wordt beschouwd. 
Enkele artikelen uit dit reglement luiden:
Art. 1 De Vereeniging Anonymus heeft ten 
doel:
�e beoefening van al wat strekken kan tot onder‑
ling vermaak en nut.
2e bevordering, zooveel mogelijk, van het ge‑
noegen der leden van de Societeit de Vereeni‑
ging.
Art. 6 De gewone leden betalen op elke ver‑
gadering (van Anonymus) eene contributie van  
0,�0 gl. Van de afwezige leden wordt 0,�5 gl 
geheven (Dus bestraft met 0,05 gl wegens hun 
afwezigheid)
Art. 19 De vergaderingen worden gehouden 
des Vrijdags van elke week te 9 ure des avonds 
en zijn bestemd om werkzaam te zijn ter berei‑
king van het doel der Vereeniging gelijk dit bij 
art. � omschreven is.
Art. 25. De tijd die op de gewone vergaderin‑
gen na de verpligte werkzaamheden overblijft, 

wordt gebezigd tot het houden van voordrag‑
ten, zoo in proza als in poezie en verder tot alles 
wat de gezelligheid en het genoegen der bij‑
eenkomst kan verhoogen.
Art. 26 Elk lid is verpligt daartoe op zijne beurt 
mede te werken doch is geheel vrij in de keus 
van de wijze, waarop hij zal werkzaam zijn.
Art. 28. Na iedere voordragt zullen de leden 
in de gelegenheid worden gesteld hun oordeel 
over het geleverde kenbaar te maken.
Art. 29. Oorspronkelijke stukken, die door 
belangrijkheid van inhoud en schoonheid van 
vorm uitmunten, zullen, zoo hiertegen bij den 
vervaardiger geene gegronde bezwaren be‑
staan, in het archief der Vereeniging worden 
gedeponeerd.

Volgens de nog aanwezige stukken blijkt, dat de 
motieven tot het oprichten van Anonymus de 
navolgende zijn. De Sociëteit was in �867 nog 
een jonge vereeniging, waarvan de bestuursle‑
den de handen vol hadden met allerlei bezighe‑
den zowel van materieëlen als van financieëlen 
aard. Het was niet te verwonderen, dat deze 
heren naast hun veelomvattende taak van com‑
missaris niet nog bovendien tijd konden vin‑
den of beschikbaar stellen voor het regelen van 
feestavonden en wedstrijden. Deze omstandig‑
heid nu heeft enige leden van de Sociëteit er 
toe gebracht om in de Vereeniging een tweede 
– Anonymus‑ op te richten, wier taak het zou 
zijn om feitelijk als permanente regelings‑ en 
feestcommissie op te treden. Sindien is Anony‑
mus op de eenmaal ingeslagen weg voortge‑
gaan, met wisselend succes, terwijl tijden van 
intense arbeid afwisselden met perioden van 
ongestoorde rust.
De werzaamheden van Anonymus waren van 
allerlei aard. De “voordragt en liedren”avonden 
werden spoedig gevolgd door biljartconcour‑
sen, kegelwedstrijden, cabarets, bals, kinder‑
partijen en bostonwedstrijden. Weer later 
door skat, bridge en canasta, afgewisseld door 
soupes, diners enz enz. Om U enkele voorbeel‑
den te noemen uit een niet al te lang verleden 
diene het navolgende: ......
Wist U dat het initiatief tot de oprichting van 
onze bibliotheek werd genomen in een be‑

Anonymus 140 jaar
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Dinerbijeenkomst

De vakanties lopen teneinde, dus wordt het 
weer tijd om bij elkaar te komen.

De eerst volgende dinerbijeenkomst zal 
plaatsvinden op

donderdag 27 september om 18.30 uur
in het Sociëteitsgebouw

Voor de dinerbijeenkomst, waar drankjes en 
diner voor eigen rekening zijn, kunt u zich 

aanmelden bij de pachtster, mevrouw  
Den Heijer, vóór

vrijdag 21 september, doch uiterlijk 
maandag 24 september

telefoon   070 3 64 31 42

Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig 
kunnen zijn, belt u dan eveneens 

mevrouw Den Heijer.

Tijdens deze bijeenkomst zal er een
 voorstel gedaan worden om in december een 

KERSTMARKT 
te bezoeken, in plaats van een 

“Week‑eindje‑weg” in september.

Hoop 27 september weer velen van u te 
mogen begroeten en ook weer nieuwe dames 

te mogen verwelkomen.

Eveline Lansink
Tel.; 070 3 55 99 67

e‑mail: hj.lansink@planet.nl
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stuursvergadering van Anonymus in october 
�943. Ons ere‑lid H. Van Dooren, schonk als 
bestuurslid van Anonymus een zeer royale gift 
voor dit doel, zoodat Anonymus met een be‑
hoorlijk bedrag de stoot tot oprichting van de 
bibliotheek kon geven. Nog vers in ons geheu‑
gen ligt ongetwijfeld de viering van het �00 ja‑
rig bestaan van onze Sociëteit in �95� waarvan 
de organisatie van de gehele feestweek werd 
verzorgd door Anonymus.

De aanstelling van een pachter, omstreeks 
�925, bracht met zich mede dat de Commissa‑
rissen van de Societeit over meer tijd de beschik‑
king kregen en de organisatie van verschillende 
wedstrijden naar zich toe trokken zoals biljart‑
wedstrijden, koningskegelen enz. En hoewel 
Anonymus aanvankelijk hiervoor nog prijzen 
beschikbaar stelde, werd het voor Anonymus 
zelf steeds moeilijker de door allerlei economi‑
sche omstandigheden steeds meer en meer ver‑
wende leden nog iets aan te bieden.

Een nieuw succesvol evenement bleek de sedert 
enkele jaren gehouden autorally te zijn, waarbij 
ook de naar het buitenland gehouden rally een 
groot succes werd. Voor de eerstkomende rally 
is zelfs door ons lid Frans de Kleermaeker een 
grote zilveren wisselbeker aan Anonymus ter 
beschikking gesteld.
Kritiek is altijd gemakkelijk, doch indien men 
bedenkt dat Anonyms met een jaarlijks budget 
van fl. 500,‑ moet werken dan begrijpt iedereen 
dat men met dit bedrag voor een �00 tal leden, 
met echtgenoten en invité’s geen bokkespron‑
gen kan maken en het bestuur naar allerlei mid‑
delen moet zoeken om de touwtjes aan elkan‑
der te knopen.

Het Bestuur van Anonymus hoopt dat haar 
thans 90 jarig bestaande vereeniging nog jaren‑
lang zal mogen voortbestaan en dat hun werk‑
zaamheden ertoe zullen bijdragen de onderlin‑
ge goede verstandhouding tussen de leden nog 
te verstevigen tot heil van onze Sociëteit.

Einde citaat
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“DAGJE-UIT”
Vrijdag �5 juni verzamelde zich 22 dames op 
het busplatform van Den Haag CS om met een 
bus van HTM Specials naar Haarlem te gaan.
Na een voorspoedig rit en een kopje koffie of 
thee met gebak bij Grandcafé Brinkmann, wer‑
den we opgehaald door een gids voor de stads‑
wandeling. Helaas hielden we het niet helemaal 
droog, maar onze gids leidde ons via afdakjes 
langs grachten, door hofjes en liet ons daarbij 
prachtige bouwwerken zien. Velen van de da‑
mes wisten niet dat Haarlem zo’n rijke historie 

IN MEMORIAM

Op 26 mei kregen wij het onstellende 
bericht, dat 

NEL NAP

na een verblijf van 3 weken in het zie‑
kenhuis, vrijdagnacht thuis was overle‑
den.

Hoewel velen bij de crematie op 3� 
mei aanwezig waren, willen wij langs 
deze weg ons medeleven betuigen aan 
André en zijn gezin en hen veel sterkte 
toewensen in de komende tijd.

Haar pianospel zal altijd in onze 
herinnering blijven.

Damesgroep
Sociëteit  “De Vereeniging”
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had. Onze gids was een goed verteller, aan wie 
ook allerlei vragen gesteld konden worden, die 
dan uitvoerig beantwoord werden. Hij wees op 
grote en kleine details.

Hij zette ons af bij Grandcafé Nobel, waar de ge‑
dekte tafel voor ons klaarstond.
De sandwiches waren fantastisch en iedereen 
kon uitrusten van de toch wel vermoeiende 
wandeling. Tot grote vreugde brak de zon door 
en genoten wij nog even op het terras, alvorens 
naar de overkant van het Spaarne te lopen om 
plaats te nemen in de rondvaartboot.
Het dak ging open en gedurende een uur wees 
de schipper ons de bezienswaardigheden vanaf 
het water en ook hij was een goede verteller.
Tot half zes was een ieder vrij om te gaan en te 
staan waar zij wilde.

Omdat de zon nog heerlijk scheen werd er op 
het terras van Grandcafé Brinkmann plaatsgeno‑
men voor een drankje. Onder het toeziend oog 
van de overige terrasgasten moesten de dames, 
die iets gekocht hadden, dit showen aan onze 
groep. Het assortiment liep van een dunschiller, 
via placemats en andere hebbedingetjes naar 
kleding. Het was een gezellige boel!
Het serveren van het diner binnen, liet wat lang 
op zich wachten, maar we kregen  wel waar 
voor ons geld. Het dessert deed echt de deur 
dicht, wat een portie en wat was het heerlijk.
Om 2�.00 uur haalde de chauffeur ons weer 
op, vanaf het punt waar we uitgestapt waren. 
Moesten we toch weer de plui gebruiken!
Na weer een voorspoedig rit, waarbij de chauf‑
feur voor de Voorburgse dames een stop inlaste, 
waren we om 22.00 uur weer op het busplat‑
form Den Haag CS.
Een aantal lieve echtgenoten stonden met de 
auto te wachten, zodat niemand met OV naar 
huis ging.

Het was weer een “Dagje‑uit” om niet te 
vergeten.
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LEVERING EN BEDRUKKING VAN:

T-SHIRTS
SWEATERS
JACKS
BEDRIJFSKLEDING
STICKERS
POSTERS

Nieuwe Laantjes 110 • 2584 RX Scheveningen • Tel. 070-355 54 45 • Fax 070 - 322 94 66

Bel ons voor een

offerte op maat!!
www.forma-zeefdruk.nl

Thomsonplein 18
2565 TK ‘s-Gravenhage
Tel. (070) 3450418 / 363 93 37
Fax (070) 3455756 Eigen atelier



WERKPLAATS:
Dekkershoek 69

2552 DB Den Haag
Tel.: 070 397 52 38
Fax: 070 397 26 41

www.jornathdehaas.nl

Onderhoud         Verbouwingen       Betimmeringen

Philipsstraat 3• 2722 NA Zoetermeer • Tel. 079 342 15 61 • Fax 079 342 40 92 • e-mail: hooymans46@zonnet.nl

HET FORUM  23  AUGUSTUS  2007



Aankoop
                                                          

PROPERTIES B.V. Verkoop

Bemiddeling 
van
onroerende 
goederen

v. Hogenhoucklaan 156
2596 TJ ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 328 39 06
06 531 83 004

Fax: 070 328 39 07
Email: info@dps-properties.nl
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BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER

Brood en Banket

                          Sinds 1795

Herenstraat 106 2271 CI Voorburg
Telefoon 070 386 45 03 Fax 070 387 40 55

Bemiddeling bij:
• Aan- en verkoop van beleggingen
• Onroerend goed portefeuilles
• Taxaties van beleggingen en kommercieel o.g.

SCHELTUSDUYN
Beleggingsmakelaardij B.V.

Dr. Kuyperstraat 14
2514 BB Den Haag
Telefoon 070 364 49 59
Telefax 070 356 26 78
Privé 070 386 58 48


