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Van de redactie
Voor u ligt weer een nieuw Forum met tal van 
wetenswaardigheden. Bijvoorbeeld:
Hoe ging het toe op de Barbecue, en op de va‑
der (schoon) zoon avond, en hoe gaat het met 
het door ons (financieel) ondersteunde project 
in Kaapstad???
Ook een klein verslag van de monumenten‑
dagen, en wie is Arthur Planken.
Dan als achtste aflevering een overzicht van 
hoe het Anonymus verging in zijn �40 jarig be‑
staan, en de het onderwerp van bijeenkomst 
van onze “Vernuftelingen”.
Ook het aan het dilemma waarmee mogelijk 
een aantal leden mee te kampen heeft wordt 
aandacht besteed.

Het mag duidelijk zijn dat het Bestuur geen be‑
langrijke mededelingen heeft, dat er ook van‑
uit de “ziekenboeg” niets te melden is, maar 
dan wel even aandacht voor het volgende:

Verhuis bericht
Per eind september, begin oktober zal Jan Vos 
vanuit Vlaardingen worden overgeplaatst naar 
Leiden. Zijn adres zal dan zijn:

“Groenhoven” (kamer 328)
Witte Rozenstraat 2�
23�� XS Leiden
Tel.: 07� – 566 53 50

Jan maakt het naar omstandigheden goed, en 
heeft het vaste voornemen de Sociëteit weer 
eens te komen bezoeken. Hij laat ook een ieder 
van harte groeten.
Jan, we wensen je sterkte met deze exercitie 
en zullen je in ieder geval weer eens op ko‑
men zoeken en hopen je inderdaad weer in de 
Sociëteit te mogen begroeten.

Tenslotte veel leesplezier met dit Forum.

Herman B. Schoonman
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Altijd al een beetje moeite gehad op welke ‘’O’’ 
nou die verrekte umlaut gezet moet worden. 
Laten wij er toch gewoon Annke Groenlo van 
maken. Deze vrolijk ogende tante zingt of zong, 
in ieder geval ontroerend, over het brandende 
zand in een of ander verloren land. Kijk, en dat 
waren wij nu voor één keer helemaal eens met 
mevrouw Groenlo. In ieder geval iets dat voor 
zaterdag 25 augustus gold. Inderdaad, wat ging 
de saté met pindasaus vlot van de hand op deze 
mooie zaterdag. En dat na , laten wij het voor‑
zichtig  zeggen, ietwat vochtig zomerweer van 
de maanden juni, juli en augustus. Het ‘’bran‑
dend zand’’ deed duidelijk van zich spreken op 
deze mooie en vroege zaterdag 25 augustus. 
Mochten er dan weliswaar enerzijds wonder‑
schone temperaturen zijn, anderzijds echter 
was alles tussen ‘’A” en de “’Z’’jacherijnig  ook 
terecht op zijn plaats. Nou schrijf je chagrijnig 
gelukkig een tikkie anders. Desalniettemin mis‑
ten wij op deze mooie en fraai geboetseerde 
avond een groot aantal vaste klanten. Eeuwig 
zonde! En dat dan zelfs zonder muntjes. En na‑
tuurlijk was de harde kern uitgerukt. Wij zagen 
die ’’diehards’’ gelukkig ook. Natuurlijk! Alie en 
Gerard Hoogerwerf, altijd bereid om bij aan‑
vang van een dergelijk feestelijk gebeuren de 
lampen goed en verzorgd aan te steken. Wij 
zagen tot onze grote vreugde Rob en Ria  Pie‑
terse  weer. Rob had net nog, even fraai gesoig‑
neerd, in het ziekenhuis gelegen. En hoewel die 
alleraardigste verpleegsters hem node moesten 
laten gaan, waren de Pietersen deze avond pro‑
minent aanwezig. Tussen twee vakanties door 
hadden Dick en Henriëtte  van Rossum stiekem 
even kans gezien en zich vrij gemaakt om fraai 
gebrild aanwezig te zijn.

Gerrit van Gelder, buschauffeurs en 
Boeings 747….
Enthousiast was absoluut de verwelkoming van 

          Culinaire   BBQ 
’Brandend zand’  en Anneke Grönloh!
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een verloren zoon. Hoewel Gerrit van Gelder 
toch een aanvaardbare maar zeker respectabele  
leeftijd heeft bereikt, was het woordje ‘’zoon’ 
wellicht wel erg aanmatigend. Maar absoluut 
top, dat hij er was. Als de reïncarnatie van Char‑
les Lindbergh zit hij als een jonge hond op de 
Flysimulator, om allerhande jongeren de edele 
kunst van het ‘’vliegtuigje spelen’’ te leren. Ger‑
rit staat weer borg voor een fors aantal goed 
opgeleide jonge buschauffeurs op de Boeiing 
747. Klasse! Maar ook Paul en Trix Groot gaven 
uiteraard weer fraai acte de presence. Weliswaar 
verbazingwekkend. Immers op deze mooie dag 
hadden zij hun prettig ogende varend speeltje 
uitgeleend aan Groot Jr. Ja, Paul, zo begon het 
vroeger bij ons thuis ook. Als ik ál de auto van 
mijn vader mocht lenen, werden toch een aan‑
tal, helaas en zeker  zonder mijn schuld, opge‑
lopen krasjes op de bolide gecamoufleerd en 
ergens op een zeer beschutte en weinig opval‑
lend plaats geparkeerd.. Uit Kreta waren Koos 
en Jannie van der Kruk net op tijd ingevlogen 
in de Kazernestraat. Heel veel bruine armen 
hebben zij gehaald. Maar de hel brak helemaal 
los toen Koos ook zijn bruine benen aan een 
groot publiek wilde showen. Hij twijfelde of hij 
zijn broek zou laten zakken of gewoon de pij‑
pen omhoog te trekken. Koos bespaarde ons 
wellicht een genante vertoning maar de witte 
melkflessen waren inderdaad lichtelijk getint.En 
dat op zijn leeftijd. Dan is het toch goed dat wij 
voor de woensdagavond kledingvoorschriften 
hebben. Want alleen Koos in  korte broek, gaat 
wellicht wat ver. Waarvan akte! 

Ajax-Tonegido, een leuk affiche……
De tussen hoop en vrees levende Aad en Miep 
Meuldijk keken desondanks gelukzalig. Wel‑
iswaar niet van het gestumper van Ajax  in de 
Champions League , maar ook Aad en Miep wa‑
ren, de here zij geloofd en gedankt, helemaal 

gelukzalig zwanger van hun dochter. Miep met 
de Teletubbies en opa Aad met Rupsje Nooit‑
genoeg en Nijntje op zijn knieën. Overigens 
heeft Aad voor de vroege en prille nazaat al 
een opleidingsprogramma klaarliggen bij zijn 
Fabriek  Awi. Trouwens dat word ook nog la‑
chen voor Miep. Immers, oma‑zijn, vraagt dis‑
cipline en harde aanpak. Het is prachtig Miep, 
maar zwaar!Maar je kunt natuurlijk altijd bellen 
bij de harde en ijzeren kern, die ijzerenheinig 
deze opvoedingsperiode  al weer achter de rug 
hebben.. Kost tijd, maar is de moeite waard. 
Cees en Lies, gebruind tot op het bot(althans, 
dat zegt Cees!) schoven ook hartstikke leuk aan 
Cees en zijn Hare Majesteit hadden een langdu‑
rig verblijf op het water net achter de rug en de 
oren. En volgens eigen zeggen, is het juist die 
vierkante centimeter van de boot de enig plaats 
geweest, waar nog een tikkie zon kwam. Maar 
top, dat zij er waren. Immers, hiervoor was het 
kl…….(‑aar en over) weer. Ondertussen is ook  
de  rotzooi uitgebroken in Baarle Nassau, waar 
Peter Dady en zijn Hetty zeker vier hele minuten 
nodig hebben om de afstand  te belopen  om 
op een afgesproken tijdstip bij Rinus en Ria de 
Haas binnen te sluipen. En dat is dan meestal op 
een tijdstip, dat de koffievisite al weer naar huis 
is. Logisch dat het dan ruim en snel tijd is om 
een smaakvollere alcoholische kleinigheid naar 
binnen te storten. Vanzelfsprekend laait op dit 
soort mooie avonden weer het geneuzel over 
het edele golfspel  op. Wel of geen lid worden? 
Ooit, maar niet tussen de saté’s van Anneke 
Groenlo, de garnalen en de stokbroden. 

Voedselpakketten BBQ, veel, voedzaam 
en fruitig
Ondertussen zijn wij bij de gezamenlijke voed‑
selverstrekking gekomen. En terecht! Want 
lekker(met dank aan Anneke G.) was het. Com‑
plimenten derhalve voor de pachter, de exploi‑

          Culinaire   BBQ 
’Brandend zand’  en Anneke Grönloh!



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



tatiecommissie en Leo de Bruin en zijn jongens 
van Anonymus. Een en ander werd fraai afgeslo‑
ten met een serieuze collectie voedzame ‘’ijzen’’. 
Florencia en Marinello hebben het ook ooit ook 
moeten leren. Als het volk dan eenmaal zit in stil‑
le en hoopvolle aanbidding en afwachting van 
wat het Rad van Fortuin te bieden heeft, ja, dán 
wordt er pas echt gespeeld. De spanning stond 
te lezen op de bleke ‘’smoeltjes’’(behalve Lies en 
Cees dus).  Andries Andrea, koloniaal gesproken 
altijd bezig met zijn Turkse en  Franse buitenver‑
blijven, keek uiterst gretig  naar de nummers. 
Leo en Trudy de Bruin, nog helemaal vol van 
hun vakantie met hun zoon  in Frankrijk, gin‑
gen ook voor een duidelijke hoofdpijn veroorza‑
kende spanning. En de hemel bárstte open.. De 
prijzen vielen als rijpe appelen. Dave Salomons 
had zijn hele winkel weer leeggehaald. KA‑In‑
ternational had buitengewoon aparte kussens 
ter beschikking gespeld. En óók Aad Meuldijk 
had zijn wijnkelder tot speelplaats omgetoverd. 
En had voortreffelijke wijnen  meegenomen. Al‑
tijd prettig voor als wij �0 april 2008 weer op 
de Coolsingel  staan om Feyenoord te huldigen. 
Overigens Ajax tegen Tonegido is ook een mooi 
affiche. Koos Weimar had een fraai overhemd 
ter beschikking gesteld. 

Alie navigeert Gerard en dirigeert cor-
rect zigzaggend de naaimachine 
Dus het was tijd voor de gelukkigen onder ons. 
Gerrit, ‘’fris van de lever ’’, had de smaak goed 
te pakken en werd gezamenlijk met vele flessen 
wijn in de watten gelegd. De hoofdprijs was 
echter(en ja, wie anders?) voor Alie Hoogerwerf. 
Een heuse TomTom. Mooier kon het niet terecht 
komen. Immers hét navigatiemiddel om Gerard 
op het rechte pad te houden en om de eigen 
naaimachine zigzaggend  lekker te laten lopen. 
Hoewel Paul Groot ook angstvallig meedeed met 
iets onduidelijks, dat het midden hield  tussen 
een gros condooms en een mooie fles olijfolie. 
Een kinderhand is gauw gevuld. De prijzen wa‑
ren leuk, de barbecue was top, de sfeer uitmun‑
tend en dan te bedenken, dat het gros van  de 
leden tussen ‘’Kunst en Kitsch’’ prefereert boven 
dit soort mooie soosavonden. Gewoon jammer 
en heel spijtig, dat een hoop leden deze bijzon‑

dere  avond gemist hebben Met plezierige mu‑
ziek op de achtergrond, de jongensharten gin‑
gen weer spreken met muziek uit de 50’s, 60’s, 
en 70’s jaren’. Uit de jukebox van Wolf Janssen. 
Hoe dan ook, Anonymus gaat nog een paar hele 
leuke maar spannende avonden tegemoet. Toch 
absoluut eeuwig  zonde, als  u daar niet bij  zou 
kunnen zijn. Dus leg uw oor te luisteren en kijk 
nog eens extra scherp in de agenda. Té mooie 
feesten! Té mooi om te missen!Laat derhalve niets 
u weerhouden om gewoon te komen. Wij doen 
het gezamenlijk en wij genieten gezamenlijk. Al‑
leen klagen is gewoon té gemakkelijk. Maar na‑
tuurlijk, het kan altijd achteraf. Dus wij spreken 
gewoon af tot ziens. 

Lex van Hulst

De Vernuftelingen
Elke laatste woensdag van de maand van 

18.00 uur in de Serre

Het onderwerp voor 3� oktober is 

bruggen

Niet voor niets gelden bruggen als “kunstwer‑
ken”. Deze kunnen zeer fraai zijn, b.v. in de 
Haarlemmermeer staat drie zeer bijzondere tui 
bruggen mooier dan menig standbeeld.
Bruggen kunnen ook breken, getuige de re‑
centelijke instorting van een verkeersbrug in de 
Verenigde Staten van Amerika.
Kort samengevat techniek en estetica moeten 
een huwelijk aangaan om “een brug te zijn” en 
ook nog mooi te zijn.
 
In de laatste jaren zijn bruggen gebouwd welke 
het toppunt van het technisch‑kunnen zijn zo‑
als de brug in Frankrijk met pijlers noger dan 
de eifeltoren en de brug in het noorden van Ja‑
pan met een gigantische overspanning en goed 
voor aardbevingen.

Wij praten over de geschiedenis en de nieuwe 
ontwikkeling van de tuibruggen
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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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Wonen
Bedrijfs Onroerend Goed
Vastgoed Management
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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
Ko

os 
van

 de
r K

ru
k

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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Altijd leuk en heel sfeervol zo’n vaders en 
(schoon)zonen avond en zeer belangrijk voor 
de continuïteit van onze sociëteit. Ondanks het 
feit dat er slechts �3 (schoon)zonen waren en 
dat is dan nog een beetje geflatteerd. Toch was 
de ambiance meer dan goed. Het is de bedoe‑
ling dat de jongelui (?) de sfeer proeven van een 
soosavond en dat is natuurlijk niet zo. Het ge‑
drag op zo’n avond is over het algemeen anders 
toch wat anders en dat is logisch.
Toch is het goed dat zij meemaken wat er zoal 
speelt op onze sociëteit.

Natuurlijk waren er de  positieve woorden van 
Cees Postema en Cees Buskens met een appèl 
om lid te worden en hoe leuk onze sociëteit 
is! Wat mij ook in de positieve zin opviel is de 
aanwezigheid van twee maandagavond leden 
die op woensdag heel weinig komen: Charles 
Bertheux en Guido Elshout. Misschien is het 

goed uit te leggen wat er mooi is aan onze so‑
ciëteit en waarom veel leden er trots op zijn hier 
lid van te zijn. Bij een sociëteit denkt men al snel 
aan de Witte op het Plein of de Commercieele 
Club in de Javastraat en zelfs de Rotary zou kun‑
nen. Hoe leg je het verschil uit? Ik denk dat het 
voor de eerste twee eenvoudig is die gaan voor 
de drie P’s. De P’s van Poen, Prestige en Paaien, 
daar is overigens niet mis mee, maar dat is wel 
een andere wereld.

Wat is het karakter van onze sociëteit, laten wij 
eens naar zijn geboortedatum en sterrenbeeld 
kijken. � mei, een stier dus en de karakter eigen‑
schappen zijn veelzeggend:  Kalm, realistisch, 
ironisch, bovendien houdt de stier van de goede 
zaken des levens, dus ook in de kazernestraat. 
Laten wij eens kijken waar onze sociëteit voor 
staat. Ik denk dat wij bij onze sociëteit ook gaan 
voor P’s maar dat zijn de P’s van Persoonlijkheid 

Hoe vertel ik het mijn 
(schoon)zoon?



en Permetatie. Het gaat bij ons toch, in eerste 
instantie, om het sociale aspect! Men komt hier 
niet voor het zakelijke gewin of  aanzien en 
prestige. Wat wel gelijk overkomt, is een van de 
leukste sociaal aspecten van onze sociëteit, het 
handen schudden bij binnen komst met “ALLE” 
aanwezigen.
Het geeft aan, een vorm van respect voor elkaar 
en sluit onderscheid uit, een belangrijk signaal. 
Ik persoonlijk hecht hier zeer aan, ook al vallen 
de namen niet altijd mee, maar daar in sta ik 
niet alleen. Maar leg ze ook eens uit dat het ho‑
pelijk leuk was maar dat het normaal toch wat 
meer relaxt is. Gewoon gezellig wat keuvelen en 
een beetje dollen, een spel biljarten of  kaarten, 
kegelen kan ook, maar vooral dat niets moet en 
dat het gezellige en sociale samenzijn de bo‑
ventoon voert. En zit je eens ergens mee dan is 
er altijd wel een gewillig oor. Dus eigenlijk een 
hele relaxte avond.
Maar op een of ander manier komt dat bij 
(de) jongelui niet over. Ook de avond met de 
dochters, overigens veel beter bezocht dan van 
de heren, was duidelijk minder bezet dan het 
jaar ervoor. Goede raad is duur, maar vandaag 
hier gratis. Denk aan een combi avond voor de 
beide sexe of een soort familie avond. Men kan 
ook neven en nichten er bij betrekken, maar dan 
blijft toch de vraag wat boeit ze!!!!
Jongelui van tegenwoordig zijn toch flitsden‑
kers, bezig op de PC, met een oog op de TV, 
SMS‑end met een vriend of vriendin en waar‑
schijnlijk ook nog pratend met iemand in huis 
en dat natuurlijk allemaal tegelijkertijd!  Ik denk 
dat ze het een beetje saai vinden en komen om‑
dat ze veel van pa houden. Toch, als het goed 
is, zijn dat onze nieuwe leden. Er van uitgaande 
dat in deze sociëteit sinds de paardentram ook 
wel het een en ander is gewijzigd, lijkt het mij 
dat ons bestuur hier ook wel een visie op heeft, 
of minimaal zal gaan ontwikkelen.

Overigens is � mei de geboorte datum van de 
soos “De dag van het ironisch inzicht”.

Ruimdenkend geschreven en naar eigen per‑
ceptie, met vriendelijke groeten,

Aad Meuldijk

Monumentendagen
Mijnheer de Tafelpreases, hartelijk dank voor 
het woord.
Ik wil met uw toestemming even stil staan bij de 
afgelopen monumentendagen.
Ons Sociëteitsgebouw was op zaterdag 8 en 
zondag 9 september gedurende een aantal uren 
opengesteld voor het publiek. Het was een feest 
om deze bezoekers in “ons” gebouw te mogen 
begroeten. Ruim 900 bezoekers.
Na berichten van de zaterdag‑ploegleden, en 
de bemanning van zondag, wil ik graag een 
compliment maken aan Monique den Heijer en 
Marijn v.d. Molen voor de perfecte organisatie 
binnen onze Sociëteit.
Een stijlvol en sfeervol aangekleed Sociëteits‑
gebouw, schoon en onderhouden, attent op 
wensen van bezoekers, directe hulp en informa‑
tie aan betrokkene.
Ze hebben de goede naam van onze Sociëteit 
eer aangedaan. Daarom vraag ik U een hartelijk 
applaus voor Monique en Marijn.

Bert Lemckert

Enige opmerkingen van bezoekers 
aan de monumentendag

✓	 Een vrouw: Als ik een man was werd ik 
hier lid

 
✓	 Als zeven jarig kind heb ik hier een 

Sinterklaas viering meegemaakt
 
✓	 Jammer dat de “Groote” Zaal weg is. 

Ik herinner mij dat daar onze school‑
feesten gehouden werden, na �965 
moesten wij naar een andere zaal 

 
✓	 Kan ik hier muziek voorstellingen 
 houden ( een producer)
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F.G. VAN DEN HEUVEL
LATE VOGELS 1882

TOURNOOIVELD - DEN HAAG
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M.O.B. Accountancy B.V.

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

Forensische 
onderzoeken &

financiële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden
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Beste leden van Sociëteit de Vereeniging,

Tijdens uw “Goede Doelen avond” op �3 
februari  heb ik u geïnformeerd over het 
bouwproject dat ik geïnitieerd heb in Town‑
ship Philippi in Kaapstad in samenwerking 
met SAEP (South African Education and En‑
vironment Project).  
Van het bedrag dat u op die avond bijeen‑
gebracht hebt, hebben wij gedurende drie 
weken een z.g. “bakkie” gehuurd. Dat is 
een klein vrachtwagentje. Hiermee werden 
o.a. materialen vervoerd voor de bouw van 
de crèche. 
Leerlingen van het College Techniek van 
het ROC Amsterdam hebben in april jl. in 
samenwerking met  bouwfirma Veerhuis uit 
Volendam in 3 weken een nieuwe crèche 
gebouwd op de plaats van de oude crèche. 
Daarbij is een nieuw bouwsysteem toege‑
past.
Het was een gigantische klus, maar het is ge‑
lukt. Zie bijgaande foto’ en krantenartikel.

Nogmaals dank voor jullie bijdrage! We had‑
den het nodig.

Vriendelijke groet,

Zwaantje Kortleven

Vita Brevis Foundation The Netherlands
Frankenslag 382
2582JC Den Haag.

Township Philippi Kaapstad
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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



HET FORUM  �3  SEPTEMBER 2007

Geboren:�5 oktober �976 in Voorburg en daar 
tot zijn.negentiende gewoond aan de Hoorn‑
bruglaan (let op dit is belangrijk in het verhaal). 
Frank van Noort is acht maanden eerder gebo‑
ren, en dus is Arthur het jongste lid van onze 
Soos (tot nu toe, je kan niet weten!!!).

Arthur werd geïntroduceerd door Wout van 
Kuijen, zijn voormalige “schoonvader”. Van 
zijn �7e tot zijn 20ste had Arthur verkering 
met Anne‑Marije, wel bekend van de vader/
(schoon)dochter‑avonden. Het contact met 
Wout is altijd blijven bestaan. Na de introductie 
fase werd Arthur op � mei 2006, bij het �55 jarig 
bestaan, en nog geen 30 jaar oud toegelaten als 
lid. Ook als introducé van Wout was vader Jan 
hem in 2005 al voorgegaan en aldus genieten 
vader en zoon op de Soos van hun vader/zoon‑
avonden. Overigens kwam tijdens dit interview 
Stef Koot nog even langs om te zeggen dat “hij 
absoluut niet genoemd wenste te worden”, en 
dat doen we dan ook niet.

Levensloop: Na het afronden van de HAVO op‑
leiding aan het Huygens Lyceum te Voorburg, 
was het nog niet duidelijk in welke tak van 
sport de toekomst gezocht moest worden. Van‑
daar dat er nog een jaar VWO op het Zandvliet 

College (ook bekend bij Dick Meuldijk) werd 
gevolgd. Daarna volgde de Haagsche Hoge‑
school, waar de studie Management, Economie 
en Recht (M.E.R. studie) werd gevolgd. Na een 
jaar haalde hij het propadeuse‑diploma. En het 
was hier dat het licht begon te schijnen en de 
belangstelling definitief uitging naar het vast‑
goed en de makelaardij. In Eindhoven was er 
een H.B.O.opleiding eveneens een M.E.R. stu‑
die, maar dan met de mogelijkheid in vastgoed/
makelaardij af te studeren. Dus vertrok Arthur 
op �9 jarige leeftijd uit huis om in Eindhoven op 
kamers te gaan wonen. Deze studie zou eigen‑
lijk 3 jaar duren, maar door een bestuursfunctie 
in de studievereniging duurde deze opleiding 
voor Arthur 3½ jaar. Dat deze studententijd 
enerverend was mag blijken uit de stage die Ar‑
thur in het laatste jaar liep, en waarover wij hem 
nu zelf aan het woord zullen laten:

“Het laatste studiejaar is een stage jaar, waar on‑
der andere ter afsluiting van je studie een scriptie 
verdedigd dient te worden. Welnu, in dat laatste 
jaar (�999‑2000) had ik twee stageplaatsen ge‑
vonden voor elk een half jaar. De eerste was bij 
een makelaar in Katwijk, en de tweede bij een 
(van origine Frans) vastgoedbedrijf in New York. 
Over de vastgoedmarkt in New York heb ik uit‑

in gesprek met...
Arthur Planken
op �� juli 2007



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
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eindelijk mijn scriptie geschreven. Ik zou er ove‑
rigens een heel boek over kunnen schrijven. Het 
was voor mij een enorme ervaring om te wonen 
en te werken in het hartje van deze gigantische 
wereldstad. Van Times Square naar Wallstreet 
was je met de metro in no‑time. Tijdens mijn 
verblijf heb ik onder andere een ronde van het 
USA Open Tennis meegemaakt op Flushing Me‑
adows en heb ik het Millennium gevierd. Om 
de jaarwisseling op Times Square mee te maken 
moest je er ’s morgens al om �0 uur zijn om ze‑
ker te zijn van een plaatsje. Dit heb ik maar niet 
gedaan en heb het feest met vrienden op het 
dak van mijn appartementencomplex gevierd. 
Mijn taak bij het vastgoedbedrijf was om ap‑
partementen te verhuren voor zowel korte als 
lange termijnen. Behalve beroepsmatig heb ik 
weinig contact gehad met de Amerikanen. Mijn 
vriendenkring aldaar bestond voornamelijk uit 
andere buitenlanders. 
Ik heb daar gewerkt op provisiebasis. Met als 
gevolg dat toen ik na een half jaar weer terug 
kwam in Nederland ik meer geld had dan toen 
ik vertrok.
Ik mag dus wel van een succesvolle stage spre‑
ken. Dat blijkt ook wel uit het feit dat mijn Ame‑
rikaanse baas mij graag in dienst had willen 
nemen. Echter, de koele en harde Amerikaanse 
samenleving, het individualisme en de weinige 
collegialiteit stonden mij toch tegen waardoor 
ik besloot na het afstuderen verder te kijken. 
Ook nog het vermelden waard is het feit dat ik 
met een vriend boven op de Twin Towers heb 
afgesproken dat ‑  wat er ook zou gebeuren, al 
zou de onderste steen boven moeten komen 
– wij daar onze veertigste verjaardag samen 
zouden vieren. Helaas heeft �� september 200� 
daar verandering in gebracht, hetgeen op z’n 
zachts gezegd een heel vreemd gevoel heeft 
gegeven”.

“Zoals gezegd, terug in Nederland ben ik met 
mijn diploma op zak maar eens rond gaan kij‑
ken. Op een donderdagmiddag ben ik bij een 
makelaar in Rijswijk (thans Hoogenraad NVM 
Makelaars) naar binnen gestapt en werd ik uit‑
genodigd om op zaterdag terug te komen voor 

een gesprek. De maandag ben ik daar begon‑
nen en werk ik daar nog steeds met heel veel 
plezier. Na mijn terugkomst uit New York heb ik 
een appartement in Den Haag gekocht. Het ko‑
pen, opknappen en verhuren van panden is een 
hobby van me die ik er op de zijlijn bij doe. Na 
mijn terugkomst uit New York ben ik inmiddels 
al weer zes keer verhuisd. In 2006 toen ik lid 
werd van de Soos kocht ik mijn huidige woning 
en dat is ........... op de Hoornbruglaan (zie be‑
gin van dit interview). Via mijn werk bij Hoogen‑
raad NVM Makelaars heb ik mijn huidige vrien‑
din, Inge Rutgers – waarmee ik nu samenwoon 
– leren kennen. Zij is al ruim 6 jaar kandidaat‑
notaris bij Caminada Notarissen te Rijswijk. Ook 
ben ik lid van Jong Onroerend goed den Haag 
(JOH), een club van vakgenoten tot 35 jaar. Wij 
organiseren een keer per maand excursies en 
borrelavonden. Verder hebben we een druk so‑
ciaal leven. Ik heb onder andere pokeravonden, 
golf‑ en zeilweekenden en avondjes stappen in 
onder andere Den Haag. Inge heeft natuurlijk 
ook haar eigen dingen. Heel eerlijk gezegd zijn 
we blij als we eens een keer een weekendje sa‑
men zijn en tijd voor elkaar hebben”.

Toekomstplannen??: “Ik (we) hebben het naar 
ons zin en gaan door met dat waar we tevreden 
mee zijn. In september van dit jaar moet ik exa‑
men doen voor gecertificeerd taxateur (woon‑ 
en bedrijfsobjecten).

Tenslotte: Hoe bevalt het op de Sociëteit ??: 
“In tegenstelling tot “de Witte” is het hier veel 
gemoedelijker, gezelliger en gevarieerder. Als ik 
het niet naar mijn zin zou hebben zou ik niet 
meer komen. 
Tevens is het positief dat mijn vader ook lid is”.

Wordt vervolgd
Herman B. Schoonman
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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 achtste artikel, dat het tijdvak 1964 tot 1978 
behandelt.

    (8)

In deze periode valt de revolutie, die bijna alle 
leden hebben meegemaakt. Een revolutie, die ui‑
teraard in Parijs begon. We praten over mei �968. 
Het was een revolutie die, kort samengevat, het 
volgende inhield: Wij maken “Plastic people”, 
allemaal “gelijk” aan de massafabricage en goed 
passend in een (verstarde) maatschappij. Wij 
willen het anders. De filosoof Herbert Marcuse, 
schrijver van zijn meest bekende boek: “The one 
dimencial man” was de denker van deze bewe‑
ging. Zoals gebruikelijk wordt zo’n revolutie ge‑
start door de studenten, maar in Parijs werd deze 
ook gesteund door de arbeiders.  De revolutie 
zette zich voort in andere hoofdsteden van Euro‑
pa (o.a. in Amsterdam met de Maagdenhuisbe‑
zetting). In Amerika (waar politiek niet gebruike‑
lijk was  in de universiteitssteden) ontstond een 
steeds groter groeiend protest tegen de oorlog 
in Vietnam.. Wij zien hier ook de “Flower Power” 
beweging en steeds grotere  omvang krijgen. De 
revolutie zowel die in Europa als in Amerika is 
niets anders dan een protest tegen de gevestigde 
orde en een verandering van de collectivistisch/ 
de patriagale maatschappij naar de individualise‑
ring van de mens.
Deze revolutie ontwikkelde zich in Nederland het 
eerst bij de studenten (met de democratisering 
van de universiteiten) maar ook bij  kunstenaars. 
Heel bekend is de actie Tomaat. De ervaren to‑
neelspelers werden letterlijk van het toneel ge‑
gooid en de nieuwe generatie nam het over.

DE INDIVIDUALISERING VAN DE MAATSCHAPPIJ 
WAS INGEZET; DE MAATSCHAPPELIJKE VERAN‑
DERINGEN KWAMEN DE JAREN DAARNA.
Men ziet het in de ontwikkeling in de studen‑
tensteden, een steeds grotere daling van het 
aantal studenten, dat lid werd van een gezel‑
ligheidvereniging, was natuurlijk toch een be‑
langrijk signaal.
De ontwikkeling van de maatschappij: Sterke 
toename van de welvaart; sterke individualise‑
ring, en verminderde belangstelling voor het 
verenigingswerk.

Deze revolutie is aan de Sociëteit De Vereeniging 
‑ lijkt het ‑ voorbijgegaan. Een verklaring is dat 
de Vereeniging in die tijd een krachtige organi‑
satie was met zo rond de �20 leden, met een 
gemiddelde leeftijd van ongeveer 60 jaar. (dus 
zij had niet zo’n sterke invloed van de jeugdigen 
onder ons). Pas in �980 zien we desalniettemin 
toch een beetje ontwikkeling, die wij zeker aan 
deze revolutie kunnen toeschrijven: Voor het 
eerst mochten er dames aanwezig zijn bij het 
Kerstdiner!

In deze periode had het Gezelschap Anonymus 
één van zijn grootste hoogtepunten van haar  
bestaan, namelijk de viering van het �00 jarig 
bestaan in �967. Het idee was ontstaan om voor  
deze viering Paul van Vliet te contracteren. 
Aandelen van f 50,‑ werden uitgegeven om dit 
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Anonymus 140 jaar financieel mogelijk te maken. Het werd een echt 
succes want er kwamen �80 bezoekers naar de 
toen nog jonge Paul van Vliet in de sociëteitszaal. 
Te vermelden is dat onder de bezoekers ook ome 
Hein van Doorn ( van de damesmodezaak!) , �04 
jaar oud,  prominent aanwezig was. En terecht. 
Immers hij was een groot deel van zijn leven  een 
actief  en uiterst gewaardeerd Anonymuslid.

Zoals gebruikelijk komt er na een hoogtepunt al‑
tijd een dieptepunt. In de jaren na de lustrumvie‑
ring waren er vrijwel geen activiteiten en b.v. het 
Soosnieuws, het verenigingsblad verzorgd door 
Anonymus, werd steeds dunner. Na zo’n diepte‑
punt komen er altijd wel weer leden, die weer 
iets willen organiseren. Eén van die leden was 
Jan Biesheuvel. Speciaal vermeld omdat hij een 
geweldige stimulans gaf aan het hele gebeuren 
van het Gezelschap. In �97� werd Wim Coenen 
voorzitter van Anonymus; hij ging er hard tegen‑
aan: Er kwamen weer reeksen activiteiten en vele 
avonden kleurden fraai door vele happenings. 
Het Soosnieuws werd weer dikker en vanaf �975 
kwamen er advertenties in het blad.

Uiteraard liet het Gezelschap zich weer van zijn 
beste organisatorische kant zien bij de organisa‑

tie van het �25 jarig bestaan van de Vereeniging 
(�976), getuige de feestrede van de voorzitter 
van de ‘’Vereeniging’’....
 
Ook is bij dit lustrum het officiële sooslied uit 
een aantal inzendingen geselecteerd; hierbij 
de tekst (het toont nog een beetje het culturele 
vermogen van Anonymus)

Het Gezelschap was vele jaren  actief (tot �980) 
onder de letterlijk bezielende leiding van Wim 
Coenen met:
Koningskegelen
Druivenwedstrijden
Wildwedstrijden
Kemphaan‑kaartwedstrijden
Biljart toernooien*)
Kegel toernooien*)
Lunches met interessante lezingen
Mossel en haringavonden 

Zo “draaide ”het Gezelschap” jaren uitstekend  
binnen onze Sociëteit ‘’De Vereeniging’’ waar‑
van het ledenaantal stabiel bleef met ongeveer 
�20 leden.

*NB: gratis les in kegelen en biljarten 

Wij zijn de trotse leden

Van de Vereeniging

Een Soos met een verleden 

Van stijl, die nooit verging 

En wij, die deel uitmaken 

Van deze Sociëteit

Beseffen dat, en raken

Die stijl dan ook nooit kwijt

Beseffen dat, en raken

Die stijl dan ook nooit kwijt.

Wij zijn de trotse leden

Van de Vereeniging

Een Soos van goede zeden

En vriendschap onderling

En wie deel uit wil maken

Van onze Sociëteit

Weet, dat wij altijd waken

Voor onze waardigheid

Weet, dat wij altijd waken

Voor onze waardigheid! 
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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
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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



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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