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                             Sociëteit ‘De Vereeniging’
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Kopij inleveren vóór 20 december bij Herman Schoonman

 Functie Functie Telefoon
 Verantwoordlijkheid jaar 

Bestuur
Cees Postema Voorzitter  3° 070 ‑ 323 88 17
Gerard Hoogerwerf  Secretaris 5° 070 ‑ 323 99 86
Menno Alkema  Penningmeester 2° 070 ‑ 346 46 52
Cees Buskens Commissaris Gebouwen 28° 070 ‑ 386 15 56
Wolf Janssen Commissaris Interne Zaken 1° 070 ‑ 323 41 59
Leo de Bruin Lid 1° 070 ‑ 360 32 66
Peter Robijns Lid 1° 070 ‑ 386 17 40

Administratie   
Jan Kersten  5° 070 ‑ 448 08 59

Ballotagecommissie   
Koos van der Kruk Voorzitter 7° 070 ‑ 366 55 75
Hans Eijzenbach  Secretaris 4° 070 ‑ 351 25 69
Dick Meuldijk  Lid 5° 070 ‑ 347 55 45
Lex Rozenboom  Lid 3° 070 ‑ 399 15 56
Paul Groot  Lid 2°

Bibliothecaris   
Karel Korswagen  Bibliothecaris  070 ‑ 328 18 92

Web-site   
Ed Croqué  Beheerder 3° 070 ‑ 341 32 89
Gerard Hoogerwerf Vertegenwoordiger Bestuur 1° 070 ‑ 323 99 86

Exploitatiecommissie   
Leo de Bruin (bestuur) Voorzitter 1° 070 ‑ 360 32 66
Rien Meijer  Lid 1° 070 ‑ 390 07 77

Het Forum   
Herman Schoonman  Redacteur 6° 070 ‑ 368 75 57
Lex van Hulst   3° 070 ‑ 387 66 47
Rob Jansen  1° 070 ‑ 346 53 80

Het Gezelschap Anonymus   
Johan van Kampen Voorzitter 1° 070 ‑ 402 01 57
Wolf Janssen Vertegenwoordiger Bestuur 1° 070 ‑ 323 41 59 

Kascommissie   
Jan Beekhuizen  Voorzitter 2° 070 ‑ 397 66 39
Rob van Hulst  Lid 2° 070 ‑ 387 10 97
Paul Groot  Lid 2° 070 ‑ 399 15 56

Restauratiecommissie   
Cees Buskens  2° 070 ‑ 386 15 56
Gerard Hoogerwerf  2° 070 ‑ 323 99 86
Stephan Loomans  2° 0172 ‑ 58 63 70

Contact Zieken   
Marius Roeterdink Namens het Bestuur 4° 070 ‑ 345 47 19
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Thomsonplein 18
2565 TK ‘s-Gravenhage
Tel. (070) 3450418 / 363 93 37
Fax (070) 3455756 Eigen atelier

Andries Andrea Assurantiën
pensioen- en lijfrenteoplossingen

 A. Andrea   06-26014355
 C.A.A. Goudzwaard  06-54933007
 registeradviseur

VERZEKERINGEN               PENSIOENEN                HYPOTHEKEN
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I N  M E M O R I A M

Karel Dielen

Op  woensdag 11 November bereikte ons, leden 
van Sociëteit de Vereeniging het bericht dat ons 
zeer gewaardeerde lid Karel Dielen de dag tevo‑
ren na een ziekbed van enkele weken was over‑
leden.
Zoals te verwachten geeft zo’n bericht de no‑
dige commotie. Op die woensdag waren er het 
binnen de Sociëteit het traditionele kleiduiven‑
schieten en de daarop volgende wildwedstrij‑
den georganiseerd.

Het bestuur heeft besloten om die activiteiten 
door te laten gaan in de geest van Karel. Het le‑
ven gaat immers door, maar is wel anders, zoals 
ook die hele dag. Waarom anders?

Dat moge wel duidelijk zijn:
Karel werd na introductie door Hans Lamb in 
1971 lid van onze Sociëteit. Van 1992 tot 1996 
was hij lid van de ballotagecommissie, de com‑
missie die aankomende leden ‘monsterde  en 
‘wegwijs maakte in de mores van de Sociëteit.. 
Van 1997 tot 2001 was hij voorzitter van Anony‑
mus en van 2002 tot 2006 lid van het bestuur. 
Daarbij was hij van 2003 tot 2006 voorzitter 
van de Exploitatiecommissie. In de laatste twee 
functies heb ik met hem mogen samenwerken.
Zijn analytische, kritische geest blijven mij daar‑
van bij. Bij probleemsituaties kon hij vlijmscherp 
de diagnose stellen en zijn oordeel geven.

Kortom, Karel was een volwaardig en actief lid 
van onze gemeenschap. Zijn kenmerkende, dat 
wat donker uit de keel komend stemgeluid, zijn 
kritische toon, maar toch bovenal zijn betrok‑
kenheid waren volstrekt duidelijk. Hij was toen 
het hem in zakelijk opzicht goed ging gul in het 
ondersteunen van de Sociëteit. Maar hij heeft 
ook in zakelijk opzicht zijn mindere tijden ge‑
had. Ook onder die omstandigheden bleek hoe 
hecht de band was tussen Karel en de Sociëteit.

Karel deed mee aan tal van activiteiten. Mij staat 
bij hoe hij verhaalde over de reis naar Zuid‑Afri‑
ka, hoe hij gastheer was bij zeiltochten op het 
IJsselmeer en meereed met de ‘Soosriders’.
In het bestuur was hij duidelijk en hoewel hij 
niet altijd het gelijk aan zijn zijde kreeg moet ik 
nu achteraf constateren dat zijn visie vaak toch 
wel juist was.

Op dinsdag 17 november was de uitvaartplech‑
tigheid in de Petrus en Pauluskerk in Leidschen‑
dam.. In overleg met de familie is er vanuit de 
Sociëteit niet het woord gevoerd. 
Wij gedenken in grote dankbaarheid ons Socië‑
teitslid  Karel en wensen José en overige familie 
veel sterkte met het verlies.

Cees Postema
voorzitter
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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
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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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Op 11 november jl. togen weer een stel trouwe, 
niet al te jonge honden naar de schietbanen 
– verholen in de duinen bij Scheveningen – om 
te komen tot de koningschutter 2009. Dit ge‑
heel werd nog veraangenaamd door de aanwe‑
zigheid van enige dames.
Het zogenaamde kleiduivenschieten is nog ont‑
sproten uit de maagdelijke schoot van Karel 
Dielen, die ons helaas onlangs ontvallen is.
Nu is het woord kleiduiven natuurlijk grote flau‑
wekul. Er is in het geheel geen duif  of iets der‑
gelijks, maar gewoon een of ander rond schijfje, 
waarvan geacht wordt dat hij rustig door de lucht 
vliegt en jij dan met een veel te groot geweer een 
schot op lost. De bedoeling is dan dat  dit schijfje 
geraakt wordt en hij uit elkaar spat. In ieder ge‑
val voor Peter Robijns en mijn persoontje hebben 
onze 30 “duifjes” een mooie zachte landing in 
het zand kunnen maken en zullen in staat gesteld 
worden nogmaals zo’n mooie vlucht te maken.
Kijk, zo houd je het milieu op peil. Verder is het 
natuurlijk allemaal flauwekul. Welke idioot gaat 
nu in de duinen in de kou achter een kast staan 
met een veel te groot geweer in zijn handen, 
roept op een gegeven moment “JA’, waarna er 
op de meest onwaarschijnlijke plaats een oranje 
schijf voorbij suist, die je geacht wordt neer te 
schieten. Je zult maar bij‑ of verziend zijn. Mooi 
dat je daar voor joker staat. Enfin, na een uur was 
het afgelopen en bleek dat het in het clubhuis 
veel gezelliger vertoeven was dan op die schiet‑
baan.
Toch waren er ook nog mensen die die schijfjes 
geraakt hebben. Willem Klomp en Cees Buskens 
werden de beste en de op een na beste. U zult 
zich afvragen wat een stenentekenaar en een 
broodbakker met elkaar gemeen hebben, dat zij 
zo goed kunnen schieten. Wel helemaal niets, be‑
halve dat zij allebei in Voorburg wonen. En daar 
komt toch heel wat goeds vandaan. ’s Avonds 
waren er dan de traditionele wildwedstrijden, zo‑
als kegelen, klaverjassen, biljarten en sjoelen. Zelf 
heb ik aan biljarten meegedaan. Wel, dat was de 
eerste en de laatste keer. Hans E. had een of an‑
dere spelvorm bedacht, waar zelfs meneer Ceu‑

lemans geen raad mee had geweten. Laat staan 
iemand die nagenoeg nog nooit een carambole 
heeft gemaakt. U begrijpt al wie de beste was bij 
het biljarten. Oke, de een na beste dan. Jan Ker‑
sten was de beste. Het klaverjassen was ook heel 
aardig. Waar man en vrouw normaal gesproken 
aan kaarttafels tot een bijna echtscheiding ge‑
raken, werd het koppeltje van ’t Riet kampioen. 
Voorwaar een bijzondere prestatie. Ik weet niet 
precies wie de tegenstanders waren, maar het 
moet toch van een niet al te hoog kaliber ge‑
weest zijn. (Zat Ed Croque niet aan dat tafeltje?).
Ja, en dan het kegelen. Vanaf minuut een ging 
diezelfde tekenaar van boven op de overwinning 
af. Ik zag hem al lopen door de sociëteit met de 
borst vooruit. Dit was zijn dag. Hij had ook het 
kegelen even geregeld. Helaas, de laatste gooi‑
er gooide roet in het eten. En hoe kan het ook 
anders dat alweer een broodbakker hem de das 
omdeed. Ditmaal was het Paul Groot die met de 
eer ging strijken onder het motto: ”Alle brood‑
bakkers verzamelt U”.
Het laatste onderdeel van deze zeer geslaagde 
avond was het sjoelen. Jammer was het dat wij 
dit in de rokersruimte gepland hadden. Hier had 
een betere plaats voor uitgekozen kunnen wor‑
den. Eigenlijk gek dat er aan dit soort spelsoorten 
altijd alleen maar vrouwen meedoen. Heeft dat 
iets met blond te maken……Goed, in deze battle 
der vrouwen zegevierde ons aller Ali Hoogerwerf 
voor Henny Dijkhuizen.
Als afsluiting hadden we dan nog de prijsuitrei‑
king, waarbij de voorzitter van Anonymus nogal 
gemakkelijk de prijzen weggaf, waarbij er hier en 
daar een foutje gemaakt werd. “Helemaal goed” 
zou Stef zeggen‑ “dat zijn wij van hem gewend”. 
In ieder geval kreeg zijn Henny (ook blond) nog 
een prijs voor beste damesscore bij het kegelen 
en Lilian (ook blond) Hennequin de beste dames‑
score bij het klaverjassen. Maar ja, zij speelde dan 
ook tegen Lex.
Sorry, Ank maar jij had natuurlijk als vrouw de 
hoogste score. Een mooie dag was weer voorbij.

Rob van Hulst

Wildwedstrijden 2009 



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

Soosvrienden
dienst

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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IN MEMORIAM

Karel Dielen
Het overlijden van Karel is op onze sociëteit als 
een bom ingeslagen. Karel was echter reeds 
tijden niet in orde en na veel aandringen van 
José werd Karel opgenomen in het ziekenhuis 
alwaar werd geconstateerd dat er niets meer 
voor Karel gedaan kon worden.

Lid sinds 1971, heeft Karel gedurende 38 jaar 
zijn stempel op onze sociëteit gedrukt. Hij heeft 
zich doen kennen als een begenadigd spreker 
en heeft ons vele malen tijdens het diner hier‑
van laten genieten.

Vele soosleden waren op zijn uitvaart aanwezig 
en waren zeer onder de indruk van de liefde‑
volle woorden van zijn dochters en kleinkinde‑
ren.

Persoonlijk ken ik Karel reeds meer dan 50 jaar, 
mijn vrouw Henny nog langer want haar ou‑
derlijk huis was een paar huizen van de familie 
Dielen verwijderd.
In het begin van ons beider huwelijk gingen 
wij regelmatig met elkaar op vakantie.
Onze vriendschap is in latere jaren wat be‑
koeld maar wederzijds respect is altijd geble‑
ven. Enige tijd geleden heb ik tijdens ons diner 
hierover gesproken en hebben Karel en ik onze 
vriendschap weer nieuw leven in geblazen.

Tijdens mijn ziekte hebben de bezoeken van 
José en Karel in het ziekenhuis ons veel goed 
gedaan. Veel waardering heb ik, en met mij 
velen, voor de wijze waarop Karel na een za‑
kelijk echec zich terug gevochten heeft en een 
bloeiend bedrijf uit de grond stampte.

Karel was een vechter, zijn laatste gevecht was 
echter niet meer te winnen.

Hij ruste in vrede.

Hans Lamb

Bericht uit 
Saoudi Arabië
In de maand november viert de Islamitische 
gemeenschap hun grootste feest: Eid Al‑Adha 
of offerfeest of Ibrahiem of Schapenfeest. Het 
wordt altijd gevierd vanaf de 10e dag van de 
12e maand van de Islamitische kalender. Dat is 
dit jaar op 27 november. Het verschuift elk jaar 
10 tot 11 dagen naar een eerdere datum.

Voor de bijbelkenners het volgende (Thora, 
oude testament en koran hebben ruwweg de‑
zelfde verhalen!) Het betreft het verhaal van 
aartsvader Abraham, die zijn zoon zou moeten 
offeren en op het laatste moment wisselde met 
een schaap.
In de koran staat het verhaal dat Allah (God) 
vroeg aan Ibrahiem (Abraham) om zijn zoon 
Ismael (Benjamin?) te offeren om te laten zien 
dat hij trouw en gelovig was. Toen Ibrahiem 
(Abraham) zijn zoon met een mes wilde dood‑
steken, kwam er een engel die zei dat een schaap 
de plaats van Ismael mocht innemen.

Dus op de eerste dag van het offerfeest slacht 
iedere moslim die er geld voor heeft een schaap, 
of geit, of os, of koe, of kameel. Dit gebeurt 
meestal in het dorp waar de man geboren is. 
Het vlees wordt in drie stukken verdeeld. Een 
stuk is voor de familie, een deel is voor de buren 
of vrienden en een deel is voor de armen.

Ten aanzien van de Joodse gebruiken het vol‑
gende: Mohammed heeft zeer veel Joodse ge‑
bruiken overgenomen. De gebedsrichting was 
oorspronkelijk Jeruzalem! Maar de joden waren 
niet te overreden om zijn geloof over te nemen. 
De geschiedenis kent de “slag van de loopgraaf”, 
waarbij Mohammed bijna het onderspit delfde. 
Hij heeft toen alle manlijke joden een kopje klei‑
ner gemaakt en de vrouwen en kinderen als slaaf 
verkocht. (Zo waren toen de tijden) En duidelijk 
Mekka verkozen als de bidricht plaats.

Sjoerd van der Veen



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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In lijn met de goede traditie staat er ook op de 2e 
maandag van 2010 het uitstapje van onze Socië‑
teit op de agenda.
Met goede herinneringen aan de voorgaande 
edities hebben wij er naar gestreefd beproefde 
formules zoveel mogelijk intact te laten.
Zo starten wij om een negen uur en laten wij ons 
vervoeren per touringcar.
Opstap plaats vormt nog een onzekere factor 
maar wordt uiteraard tijdig gecommuniceerd.

De invulling van de ochtend heeft naar onze 
mening een enigszins vernieuwend accent ge‑
kregen.
Dagelijks worden wij geconfronteerd met het be‑
grip “Duurzaamheid”. “Duurzaam en Energie’ in 
relatie tot wonen, voeding, mobiliteit etc.
Voor ons vormt dit de aanleiding om dit thema 
voor het ochtend programma centraal te stellen 
en een excursie te organiseren in het eco‑park 
“De Kleine Aarde” in Boxtel.
Na de koffie zal de directeur van het bijzondere 
park, de heer Martijn Messing, een confronteren‑
de en  inspirerende voordracht houden, dat ge‑
deeltelijk het karakter heeft van een workshop.
Vervolgens gaan wij in groepen onder begelei‑
ding van een gids de energietuin in voor een 
bezoek aan een aantal duurzaam gerelateerde 
objecten.
Een biologische maar bovenal smakelijke lunch 
wordt tenslotte geserveerd in het eco‑café van 
het park.

In de middag brengen wij een bezoek aan de 
Struisvogelfarm van de familie van de Staak in 

Hulten (Gemeente Tilburg).  Dit bedrijf geniet 
ook internationaal grote bekendheid en aanzien.
Wij zijn er zeker van dat de confrontatie met deze 
grootste vogel ter wereld voor een fascinerende 
middagvulling zal zorgen. Aan de liefhebbers is 
wellicht een bezoek aan de winkel met een groot 
assortiment struisvogelproducten goed besteed.

In het donker stappen wij vervolgens weer in de 
bus op weg naar het vertrekpunt voor een ape‑
ritief en afsluitend gezellig en goed diner in een 
sfeervolle omgeving. De exacte locatie blijft nog 
even een verrassing. Komende gesprekken zullen 
uitwijzen waar onze (beste) keuze uiteindelijk op 
valt.

De kosten voor deze volle dag bedragen € 80 
p.p. In dit bedrag zitten excursies, koffie en/of 
thee (3x), busvervoer, lunch en diner.
Aanvullende drankjes zijn voor eigen rekening.
In het kader van een zorgvuldige budgetbewa‑
king en ter voorkoming van een ongewild debi‑
teurensaldo wordt van U verwacht dat het ver‑
schuldigde bedrag voor 20 december a.s.  op 
rekening 198410 ten name van Frans van den 
Heuvel staat.

Wij verwachten U hiermede nagenoeg volledig 
en naar genoegen te hebben geïnformeerd en 
rekenen op een grote opkomst. De eerste in‑
schrijvingen wijzen in die richting.
Uiteraard zijn wij steeds voor aanvullende infor‑
matie beschikbaar.

Frans van den Heuvel en Peter Robijns 

Soosuitje 2010 op 11 januari

Dat belooft wat!

     Ik denk erover 
mee te gaan.....

... DAN ZOU IK MAAR NIET TE LANG WACHTEN.
BUSJE ZIT ZO VOL!
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Op zaterdag 12 september jl. was onze Sociëteit voor belang-
stellenden te bezichtigen in het kader van de Open Monumen-
tendag. Het was de hele dag gezellig druk.

Mij is ter ore gekomen dat enkele leden die zich beschikbaar 
hadden gesteld om toezicht te houden en vragen van bezoe-
kers te beantwoorden, het eigenlijk jammer vonden dat ze 
zelf  maar zo weinig weten van de geschiedenis van onze soos 
(vooral ook van de beginjaren) en op vragen over het ont-
staan van de soos, de historie van het gebouw en de herkomst 
van schilderijen en andere (kunst)objecten het antwoord 
schuldig moesten blijven.

Een paar jaar geleden heb ik een heel summier overzicht van 
onze geschiedenis geschreven op een A4’tje, en op de achter-
zijde daarvan een toelichting gegeven op een aantal curiosa 
in onze soos. Dat dubbelzijdige A4’tje is sindsdien  in fotoko-
pie voorhanden tijdens de open dag. Door het tevoren goed 
door te nemen, kunnen de soosleden-toezichthouders het ant-
woord op heel wat vragen direct zelf geven en eventueel ten 
overvloede ook nog verwijzen naar dat stukje papier. 
Ook staat er wel het een en ander over onze soos in de gra-
tis brochure die door Monumentenzorg wordt uitgegeven en 
die door de bezoekers trouw wordt meegedragen en (soms) 
geraadpleegd.
Een veel grondiger antwoord op veel méér vragen kan na-
tuurlijk worden gegeven, als de soosleden-toezichthouders de 
twee boeken over 150 jaar soosgeschiedenis doornemen, die 
ik  tussen  2000 en 2002 heb geschreven, met steun van Bert 
Lemckert en Lex van Hulst. Ze zijn in de bibliotheek aanwezig. 
Het lezen ervan kost natuurlijk wel flink wat tijd.

Een middenvorm tussen die twee A4’tjes en die twee forse boe-
ken is: iets vertellen over feiten en facetten uit de sooshistorie 
in dit soosblad Forum. Gerard Hoogerwerf heeft dat eerder al 
eens gedaan toen hij in een artikeltje een aantal citaten over-
nam uit het Klachtenboek dat destijds is de soos circulererde 
en waarover in de geschiedboeken meer is te lezen.
Voor diegenen die daar belangstelling voor hebben, volgt hier 
-- op verzoek--een eerder gepubliceerde en nu enigszins aan-
gepaste versie van een causerie die ondergetekende namens 
onze Sociëteit De Vereeniging heb gehouden in Sociëteit De 
Witte. Dat was in 2003, toen enkele bestuursleden van oude 
en grote Sociëteiten in Den Haag in het gebouw van De Witte 
feestelijk het 200-jarig bestaan van die Sociëteit vierden, o.a. 
met een lezingencyclus over de geschiedenis van hun eigen 
Sociëteit. 

Mocht er belangstelling voor bestaan, dan kunnen er nog wel 
een paar van zulke bijdragen volgen. Maar eigenlijk moet 
men toch niet terugschrikken voor de officiële geschiedschrij-
ving in twee delen. Het is fantastisch dat die aanwezig is. Het 
is de geschiedenis van UW soos!

Er was eens, lang geleden, wel meer 
dan 160 jaar, een nijvere handwerksman 
hier in de goede stad ‘s‑Gravenhage, die 
Joseph de Visscher heette. Die naam De 
Visscher sloeg niet op zijn beroep, want hij 
was huis‑ en rijtuigschilder.
Hij had veel welgestelde klanten. Zijn 
voornaamste en beste cliënt was nie‑
mand minder dan de koning van het 
land. Die woonde ook in ‘s‑Gravenhage 
en hij heette Willem. Willem II, om pre‑
cies te zijn, want zijn vader heette ook al 
Willem.
Dankzij al zijn rijke klanten kon De Visscher 
zich in de tweede helft van zijn leven een 
heel wat gerieflijker huis veroorloven dan 
menig ander noeste arbeider in deze stad. 
Zijn huis was heel groot. Eigenlijk een kapi‑
taal pand, met erachter een enorme tuin. 
Het lag aan een toen nog zeer aanzienlijke 
straat, die lange tijd Agterdenneweg heeft 
geheten, en later Agter de Stallen genoemd 
werd, en nog later, in 1844, Kazernestraat 
is gaan heten. Om precies te zijn: Wijk H, 
Kazernestraat nr. 192, daar woonde hij. 
Dat pand was ruim een eeuw tevoren tien‑
tallen jaren het woonhuis is geweest van 
Anthonie Heinsius, Raadpensionaris van 
Holland van 1689 tot zijn dood in 1720.

Dat huis Kazernestraat 192 (het nummer 
bestaat nu niet meer) was niet De Visschers 
eigendom, het was slechts een huurhuis. 
En van wie huurde hij het? Van de koning. 
Die koning heeft tijdens zijn regering in 
het toen nog vrij kleine centrum van de 
stad, in de buurt van zijn paleis, een hele‑
boel huizen gekocht en er ook veel laten 
bouwen. Dat was een hobby van hem. Hij 
heeft zelfs een heel sjieke en nieuwe wijk 
laten aanleggen, die naar hem genoemd 
werd: het Willemspark. De wijk dus rond 
Plein 1813, met al die statige herenhuizen 
en villa’s in riante tuinen. De meeste van al 
die huizen verhuurde hij.

    Een duik in de  historie van onze soos
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Toen de koning dood ging, in 1849. vond bijna 
iedereen dat heel erg, ook onze huis‑ en rijtuig‑
schilder. Zó erg, dat hij na het verscheiden van zijn 
vorst (zijn ‘hechtsten steunpilaar’, zoals hij de ko‑
ning noemde) besloot om zijn schildersbedrijf aan 
de kant te doen en verder op een andere manier 
het beleg op zijn brood te gaan verdienen. 
Eigenlijk wilde hij het liefst zijn huurhuis kopen, en 
er dan iets mee gaan doen in wat wij nu ‘de Ho‑
reca’ zouden noemen.
En hij had geluk, want de erfgenamen van de ko‑
ning wilden maar wat graag af van al die huizen 
die hun erflater her en der had gekocht en ge‑
bouwd.
En zo geschiedde het dat onze huis‑ en rijtuigschil‑
der in 1850 de eigenaar werd van dat al oude en 
eerbiedwaardige pand in de Kazernestraat. Nog‑
maals, het was heel groot, met een tuin tot aan 
wat wij nu de Mauritskade noemen, maar wat 
toen nog Hooge Wal heette. De huidige Nieuwe 
Schoolstraat bestond toen nog niet: die werd later 
aangelegd in die tuin, met alle bebouwing erom‑
heen. 

Het klinkt een beetje als een sprookje, dit begin 
van mijn verhaal, maar het is wel degelijk echt 
zo gebeurd. En bij die werkelijkheid sluit ook het 
vervolg van mijn verhaal aan, want nu komt onze 
Sociëteit in beeld, en daar heeft het voorgaande 
alles mee te maken.

Ontstaan van de Sociëteit
Wat ging die Joseph de Visscher met zijn nieuw 
verworven bezit doen? 
In zijn kolossale ‘lokaal’ vestigde hij eerst een kof‑
fiehuis en theetuin annex concert‑ en danszaal, en 
je kon er nog blijven slapen ook. Maar hij vond 
zijn onderneming al gauw niet lucratief genoeg, 
en dus besloot hij zijn nering anders te gaan aan‑
pakken. Hij wilde in zijn huis  (en nu citeer ik) ‘een 
gelegenheid openen tot daarstelling van een sociaal 
genoegen, hetwelk elders, bijvoorbeeld in Amsterdam 
en Rotterdam, genoten en gewaardeerd, doch hier ter 
stede niet gevonden wordt, namelijk eene Sociëteit.’
Dit is een citaat uit een circulaire die De Visscher 

op 28 maart 1851 stuurde aan 183 Haagse inge‑
zetenen, die hij na enig marktonderzoek had ge‑
selecteerd. Lieden uit de ondernemerssector: han‑
del‑ en industriebedrijvende groot‑industriëlen en 
bemiddelde middenstanders, en verder officieren, 
hogere ambtenaren, onderwijsgevenden en na‑
tuurlijk ook vrije‑beroepers als advocaten, artsen, 
architecten en makelaars.
Kortom, De Visscher wilde zijn pand verhuren 
(althans een flink deel ervan) aan een nog op te 
richten Sociëteit. Hij overdreef natuurlijk met de 
opmerking in zijn circulaire dat Amsterdam en 
Rotterdam een sociaal genoegen genoten dat in 
Den Haag niet werd gevonden, want enig histo‑
risch onderzoek bevestigt dat er ook in Den Haag 
al Sociëteiten waren: grotere (de Grande Société: 
Club de la Haye, en Plaats Royaal, en  De Besogne-
kamer en De Witte,) en kleinere als  De Harmonie en 
De Eendragt.
Maar toch zat er wel wát in, want wat hem voor 
ogen stond was vrij uniek: hij wilde zijn pand met 
tuin verhuren aan een bepaalde doelgroep, aan 
lieden uit de gegoede burgerij met belangstelling 
voor een familiale Sociëteit, een Sociëteit waar het 
hele gezin welkom zou zijn. Dàt moest het bijzon‑
dere worden: want zúlke Sociëteiten waren er nog 
nauwelijks, in Den Haag noch elders.
De Visscher roemt in de circulaire de geschiktheid 
van zijn pand, met een keurig ingerichte zaal en 
een tuin van ongeveer 2 ha, met koepel.
En zelf wil hij Kastelein worden. Aardig bedacht 
dus van die De Visscher: permanente verhuur aan 
een select gezelschap, en daarnaast de centjes uit 
de tap: dubbele inkomsten.

De Visscher kreeg respons op zijn circulaire. Op 14 
april komen er enige Heeren die wel oren hebben 
naar zijn plan, om het pand te inspecteren. Zij keu‑
ren de ruimte goed. Op 25 april komen ze weer bij 
elkaar, constateren dat er op dat moment 84 per‑
sonen zijn die willen meewerken aan de oprichting 
van de Sociëteit, en schrijven een oprichtingsver‑
gadering uit voor woensdagavond 30 april 1851.
Vrijwel alle opgeroepenen zijn aanwezig (79). Er 
wordt een avondvoorzitter gekozen, de grondsla‑
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gen en het Reglement van de Sociëteit worden 
vastgesteld, er wordt een Bestuur van 7 commis‑
sarissen gekozen, de ballotage wordt geregeld 
(meteen en ter plekke vliegen er 3 personen uit 
die de andere aanwezigen niet welgevallig zijn) en 
natuurlijk krijgt de Sociëteit een naam, niet zo’n 
originele overigens. Laat in de avond van die 30e 
april is Sociëteit De Vereeniging een feit. Waar‑
schijnlijk zó laat, dat het inmiddels over twaalven 
is. Vandaar dat de Sociëteit nog altijd haar Dies op 
de 1e mei viert.

Tot zo ver de ontstaansgeschiedenis van onze Soci‑
eteit. Aardig genoeg om hier te vertellen, omdat er 
zoveel onkunde en misverstand over is. Samenge‑
vat: we zijn dus (nu bijna 160 jaar geleden) gebo‑
ren uit een commercieel initiatief van een huis‑ en 
rijtuigschilder, die een gat in de markt signaleerde 
en dat liet opvullen door aanvankelijk 79 heren, 
die een familiale sociëteit stichtten voor de geze‑
ten burgerij (de upper middle class); hun  eerste 
behuizing was een groot pand in de Kazernestraat, 
eigendom van ‘s konings ex‑huis‑ en rijtuigschilder 
Joseph De Visscher.

Doelstelling, eerste Bestuur, 
eerste levensjaar
Artikel 1 van het Reglement van de nieuwe Soci‑
eteit luidde: Het doel der Sociëteit is de bevordering 
van onderling genoegen. Ieder lid verbindt zich door 
zijne toetreding, om daartoe door vriendschappelijken 
omgang en eensgezindheid, het zijne bij te dragen.
Men kan niet anders zeggen dan dat vanaf het pril‑
ste begin het eerste Bestuur zijn uiterste best heeft 
gedaan om het onderling genoegen inderdaad te 
bevorderen.
Van dat eerste bestuur van Sociëteit De Vereeni‑
ging noem ik drie leden: de heer J.W.C.  Diepen-
heim, referendaris bij het Departement van Koloni‑
en (hij is voorzitter van de oprichtingsvergadering 
geweest en wordt nu gekozen tot president van de 
Sociëteit), Mr. H.J. Soury, griffier bij de Arondisse‑
mentsrechtbank, die commissaris van Orde wordt, 
en  W.J. van Zeggelen, mede‑eigenaar van de Haag‑
se Boekdrukkersfirma Gebroeders Giunta d’Albani 
en daarnaast een voor die tijd niet onverdienstelijk 
dichter met zelfs landelijke bekendheid (genre Tol‑
lens en Ten Kate) die secretaris wordt. Naar hem is 
de Van Zeggelenlaan in Den Haag genoemd.

De inwijding van de Sociëteit, op 5 mei, een paar 
dagen na de oprichtingsvergadering, wordt een 
groot feest, en direct daarna gaat het reguliere 
soosleven van start: het dagelijks leven met kege‑
len, kaarten, biljarten, converseren en lezen on‑
der het genot van een drankje (elke dag en elke 
avond), en elke veertien dagen een feestelijke bij‑
eenkomst: een muzikaal en/of literair soiree, dans‑
avonden, bal masqués, en op zondagmiddag in de 
zomer concerten van militaire kapellen in de enor‑
me tuin. Het is een binnen‑ en buitensoos tegelijk, 
en volgens artikel 28 van het Reglement altijd toe‑
gankelijk voor de heren en hun dames en binnen 
pedagogisch verantwoorde grenzen óók voor hun 
kinderen, hèt handelsmerk immers waarmee de fa-
miliale Sociëteit zich wil onderscheiden.
Het gaat er jolig aan toe, maar al gauw dreigen 
donkere wolken. De Visscher blijkt steeds meer een 
echte duitendief, een bemoeial en een onaange‑
name chicaneur te zijn. Bovendien stijgt het leden‑
aantal al gauw weliswaar aanzienlijk, maar aan het 
eind van het jaar 1851 zijn het er net nog geen 
200, en dat aantal heeft De Visscher als voorwaar‑
de gesteld voor verlenging van het huurcontract.
Om een lang, en echt wel interessant verhaal toch 
maar heel kort te maken: op 30 april 1852, precies 
een jaar na de stichting, vertrekt de Sociëteit uit 
het pand van De Visscher, naar een lokaal aan de 
Bogt van Guinea (bij het Rijswijkse Plein), waar het 
overigens matig toeven was en veel leden afhaak‑
ten. 

De volgende jaren
Maar gelukkig, nog geen half jaar later kan men 
terugkeren naar de Kazernestraat. Daar kan de So‑
ciëteit namelijk een buitenplaats kopen, heel rus‑
tiek Welgelegen geheten, en net als De Visschers 
huis ook weer een pand van de overleden koning 
Willem II, waar zijn erven van af‑ willen. Het is 
nummer 32 (nu 38), riant en bijna arcadisch ge‑
legen (want de Kazernestraat was toen nog lang 
niet zo volgebouwd als nu) op een ruim perceel op 
de hoek van de Kazernestraat en het kleine Nagte‑
gaalspad, de latere Willemstraat. 
Historisch interessant is dat de Koning het in 1837 
gekocht had van ene Christiaan Schijff, die het op 
zijn beurt in 1825 gekocht had van de  eerste ei‑
genaar; volgens de koopacte was deze Christiaan 
Schijff in die tijd kastelein in de Grande Société.
Het huis met grote tuin wordt op 20 september 
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1852 voor Fl. 13.300 eigendom van de Sociëteit 
De Vereeniging, en tot de dag van vandaag is ze 
daar gevestigd gebleven. 
U begrijpt: op die 20e september gingen de soos‑
leden uit hun bol, en noemden zich gekscherend 
‘Heeren van Welgelegen’. 
Het soosleven herkrijgt in die nieuwe behuizing 
al gauw weer zijn eerdere glorie en het ledental 
stijgt snel tot bijna 300. Dat klinkt niet zo veel, 
maar Sociëteit De Vereeniging heeft nooit echt 
grote ledentallen gekend (eigenlijk altijd zo tus‑
sen de 100 en 150).
In bestuurlijke zin waren die eerste jaren in Wel‑
gelegen hectisch: er moesten boden en ‘bodin‑
nen’ en ander personeel worden aangenomen, 
er moest veel georganiseerd en gerestaureerd 
worden, en in de grote tuin werd in 1853/54 een 
enorme feestzaal gebouwd, met daarin ook de in 
korte tijd in heel Den Haag vermaard geworden 
kolfbaan, en met in het verlengde van die feest‑
zaal een zeer professionele kegelbaan, langs de 
huidige Willemstraat, richting Mauritskade. Het 
complex stond zelfs als bezienswaardigheid ver‑
meld in een toenmalige stadsbeschrijving voor 
toeristen. 

In de tuin (door de befaamde tuinarchitect Zo‑
cher opnieuw aangelegd) bleef ondanks die grote 
feestzaal nog meer dan voldoende ruimte over, 
en omdat er geen muziekkoepel was zoals in De 
Visschers tuin, en er natuurlijk toch concerten 
moesten zijn, heeft de soos toen een niet meer 
gebruikte muziekkiosk met linnen dak overge‑
nomen van Sociëteit De Witte,  nadat deze een 
nieuwe had aangeschaft bij de befaamde Tent in 
het Haagsche Bos. Aanschafprijs: Fl. 30,‑‑. Voor 
zover ik heb kunnen nagaan, is deze transactie 
het eerste contact geweest tussen beide sozen.

Ik hoop met deze uiteenzetting een koppig mis‑
verstand uit de weg te hebben geruimd, een 
misverstand dat men terugvindt niet alleen in 
gelegenheidsartikelen in kranten, maar zelfs in se‑
rieuze historische publikaties, nl. dat Sociëteit De 
Vereeniging vanaf haar oprichting in haar huidige 
verblijfplaats heeft vertoefd. Nee, onze wieg stond 
dus niet in Welgelegen, maar in De Visschers kolos-
sale huis, een stukje verderop in de Kazernestraat, 
richting Denneweg. 

En over historische misverstanden gesproken die 
rechtgezet kunnen worden: nóg een hardnek‑
kige. Wie ooit in onze Sociëteit is geweest zal be‑
amen dat onze grote zaal (en dat is een andere 
dan de feestzaal die in de tuin werd gebouwd) 
een prachtzaal is. Men heeft haar vaak ‘het hart 
van ‘s konings buiten Welgelegen’ genoemd, 
waar feestelijke partijen zouden zijn gegeven. 
Maar dat is onjuist.
 Ten eerste is Willem II maar zelden in Welgelegen 
geweest, al was zijn paleis bij wijze van spreken 
om de hoek, en al heeft zijn jonggestorven zoon 
Prins Alexander er een poos gewoond. Hij ver‑
huurde het huis aan hofdignitarissen en ambas‑
sadeurs, als laatste vóór de Sociëteit het kocht aan 
Graaf Bentinck. 
 En ten tweede: die grote zaal wás er ten tijde 
van Willem II helemaal nog niet. De Sociëteit zèlf 
heeft hem in etappes gebouwd. Eerst door het 
uitbreken van een aantal kleinere kamers tot één 
groot geheel, met tegelijk een forse uitbouw de 
toenmalige tuin in  (1871) en vervolgens door 
het slopen van de vloer van de bovenverdieping, 
waardoor de zaal zijn huidige hoogte heeft ge‑
kregen (1886).
En dan te bedenken dat de Sociëteit in 1987 Ge‑
meente‑ en in 1993 zelfs Rijksmonument werd, 
mede op grond van die mooie, hoge zaal die er 
volgens de deskundige gemeente‑ en rijksbeoor‑
delaars ‘sinds de bouwtijd’ al zou zijn geweest!

Nu ben ik, met het noemen van deze jaartallen  
ineens in de tegenwoordige tijd beland, maar ik 
wil over de tijd tussen het begin van de Sociëteit 
en het heden toch ook nog wel even iets zeg‑
gen. 

Iets over onze grond en onze gebouwen 
Ik vertelde u al over de zeer grote tuin die bij 
de aankoop van de buitenplaats Welgelegen in 
1852 was inbegrepen. Die tuin is jammer genoeg 
steeds kleiner geworden. In 1875 werd onge‑
veer de helft van de totale oppervlakte verkocht. 
En aan wie? Nee, niet aan Pulchri dat de grond 
graag had willen hebben voor de bouw van een 
Sociëteitsgebouw, maar het geld op dat moment 
niet kon ophoesten en toen later op het Lange 
Voorhout terecht is gekomen. Maar wèl aan het 
bouwcomité van de door Cuypers te bouwen neo-
gotische Sint Jacobuskerk aan de Parkstraat. Voor 
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die lap grond van 1840 vierkante el werd fl. 
32.500 betaald). 
Er bleef nog genoeg ruimte over, al hadden we nu 
een kerk achter in de tuin, maar later is er nog een 
stuk tuin verkocht. Waarom? De enorme feestzaal 
(uit 1854, steeds uitgebreid en gemoderniseerd, 
en inmiddels in heel Den Haag befaamd, en met 
zijn professionele toneelaccommodatie bijna 
een echte schouwburg) brandde in de nacht na 
een generale repetitie van een toneelgezelschap 
goeddeels uit. Dat was in 1967. Het overblijfsel 
werd niet herbouwd, maar mèt een flink stuk  
grond verkocht. Nu staan er op die plek flats en 
kantoren, en is er nog maar een relatief kleine 
tuin over. Die wordt overigens in de zomer wel 
intensief gebruikt.
En wat de gebouwen betreft: steeds weer zijn er 
uitbreidingen en restauraties geweest, tot nog 
geen tien  jaar geleden: toen kwam er een nieu‑
we schitterende bar en barruimte ter gelegenheid 
van ons 150‑jarig jubileum. De gróótste restaura‑
tie heeft plaatsgevonden in de jaren 1945–1950.
Waarom juist in die jaren?

Iets over de geschiedenis 
Ik vertelde zojuist dat we sinds 1852 tot de dag 
van vandaag in ons pand wonen. Maar daar is 
één periode een uitzondering op: de oorlogstijd. 
Op 31 oktober 1940 werden we door de Duitse 
bezetter verjaagd. In één dag moesten we de ge‑
bouwen verlaten. De soos met die toen nog be‑
staande toneelzaal moest een Wehrmachtsheim 
worden. We vonden onderdak in Café‑Restaurant 
Bagatelle, in de Passage, waar nu Novotel is ge‑
vestigd. Daar heeft de Sociëteit vijf  lange jaren 
gezeten, in steeds kommervoller omstandighe‑
den, met als dieptepunt de hongerwinter, en 
met gebrek aan alles. Na de bevrijding kwamen 
de leden terug in de Kazernestraat, en troffen er 
een deprimerende zwijnenstal aan. Er werd een 
vijfjarenplan voor de restauratie opgesteld. In mei 
1951, bij het honderdjarig bestaan was alles ge‑
reed en vierde de Sociëteit een glorievol eeuw‑
feest in een als nieuw gebouw.

Interessant om nog even te vermelden is óók dat 
toen wij in juni 1945 Bagatelle verlieten, terug 
naar ons gebouw, de Commerciële club er onder‑
dak vond; het onderkomen van deze in 1922 ge‑

stichte Sociëteit aan het Korte Voorhout werd vlak 
voor het eind van de oorlog gebombardeerd.

Iets over ons archief
(via dit geschiedkundige uitstapje)
Onze Sociëteit heeft een uitgebreid archief, dat te‑
ruggaat tot de oprichting. Maar het is helaas niet 
meer compleet. Wij hebben er een flink deel van 
verloren. Ook ónze Sociëteit heeft onder bombar‑
dementen geleden, met name onder het gruwe‑
lijke bombardement op het Bezuidenhout, maart 
1945. Op het Juliana van Stolbergplein woonde 
in die tijd onze toenmalige secretaris. In zijn huis 
was een deel van het archief van de Sociëteit on‑
dergebracht. Ook meubilair, o.a. een piano en 
een vleugel. Op 3 maart werd zijn huis verwoest. 
En dus ook veel bezittingen en deels het archief 
van de Sociëteit. En nog meer is er verdwenen. 
Omdat we in één dag onze gebouwen moesten 
verlaten, is veel ijlings her en der ondergebracht, 
zonder deugdelijke administratie. Na de oorlog 
bleek pas hoevéél er verdwenen was, niet meer te 
achterhalen en dus definitief. 

En verder...
Er valt nog veel te vertellen over ons vroegere en 
huidige soosleven; over onze soossfeer; over ge‑
koesterde rituelen en tradities. en over de talrijke 
hoogwaardigheidsbekleders, die de formele festi‑
viteiten met hun aanwezigheid hebben opgeluis‑
terd. Van Koning Willem III tot minister‑president 
Lubbers, en van ambassadeurs tot ministers en 
staatssecretarissen. Aan ons 150e diesdiner zaten 
o.a. de Commissaris van de Koningin De Heer 
Fransen  en de Burgemeester, de Heer Deetman 
aan. 

En graag zou ik óók wat uitgebreider enkele zeer 
markante soosleden uit het verleden willen noe‑
men. Zoals bijvoorbeeld iets meer over Willem 
Dwars, directeur van Pander, die 32 jaar bestuurs‑
lid was, 10 jaar als penningmeester en 22 jaar als 
voorzitter, en die de soos bewonderenswaardig 
door de oorlogsjaren en de jaren van restaura‑
tie daarna heeft geleid. Of over de ondernemer 
Hein van Dooren, met zijn luxueuze modepand 
op de Plaats, waar Koningin Wilhelmina graag in‑
cognito kwam winkelen. Hij was 61 jaar lid, werd 
106 jaar en oudste Nederlander, was bekend in 



HET FORUM  18  NOVEMBER 2009

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

Z
E

I
L

S
T

R
A

•
 

M
A

K
E

L
A

A
R

S
 

•

Wonen
Bedrijfs Onroerend Goed
Vastgoed Management



HET FORUM  19  NOVEMBER 2009

Naam lidmaatschap Beeindiging lidmaatschap door Mutaties Stand per 1 -9-2009

Aspirant Lid overlijden opzegging 
lid

opzegging
Bestuur ontzetten + _ leden aspiranten

Beginstand 1-1-2009 116
Frits van Manen 3/1/2009 1 117

Leo Reichert 3/1/2009 1 118

Jos Hennquin 3/1/2009 1 119

Ernst van Hille 4/1/2009 1 120

Theo van der Meij 7/1/2009 1 121

Peter van Zwet 6/1/2009 1

Marc Hoogvliet 6/1/2009 1

Jaap Broekhoven 6/1/2009 1

Pascal Lutger 6/1/2009 1

Van het bestuur 

Ledenthermometer

heel Den Haag en eigenlijk in heel het land, en 
dronk zijn borreltje en rookte zijn sigaartje helder 
van geest tot vlak voor zijn overlijden. Iedereen  
noemde hem Oom Hein, hij was zeer geliefd en 
een groot weldoener in en buiten de soos. Niet 
onvermeld mag blijven het merkwaardigste (niet: 
het markantste) lid dat wij ooit in onze Sociëteit 
hebben gehad: de heer J. Hendriks die van 1868 
tot 1924 lid was, 56 jaar dus, maar in al die jaren 
niet één keer op de soos is verschenen. Maar bij 
zijn begrafenis werd hij met een speechje toch 
dankbaar herdacht, want hij had altijd keurig zijn 
contributie betaald. 
Over één sooslid nog even iets meer: over de 
journalist, romancier en Haagse‑historievorser Jo‑
han Gram, die ook lid van De Witte was en zelfs 
mede aan de wieg heeft gestaan van het herden‑
kingsboek van de eerste 100 jaar van De Witte. 
Als sooslid heeft hij met vrouw en kinderen jaren‑
lang bij ons in het sociëteitsgebouw gewoond. 
Naast de dichter Van Zeggelen die ik u als eerste 
secretaris van onze soos noemde en naar wie een 
Haagse straatnaam is genoemd, is Gram de twee‑
de aan wie die eer te beurt viel: vlak bij de Van 
Zeggelenlaan vindt u de Johan Gramstraat.

Er is nog zo veel te vertellen! Mocht er belangstel‑
ling voor zijn, dan hoor ik het wel. 

Karel Korswagen 

Beste Soos vrienden,

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan.… 
en Sint heeft al laten weten dat hij dit jaar ook weer 
komt en wel op zondag 29 november a.s.
Wij nodigen u en met name uw (klein) kinderen dan 
ook uit om het Sinterklaasfeest met ons te vieren. 

Het Sinterklaasfeest start om 14.00 uur en eindigt on‑
geveer 16.30 uur.

Sint heeft ons het verzoek gedaan om alvast een lijst 
met namen door te geven zodat hij zich gedegen 
kan voorbereiden. Wij houden de leeftijd aan van 3 
t/m 9 jaar.

Wilt u met uw kind(eren) of kleinkind(eren) dit be‑
langrijkste feest van het jaar meemaken, stuur dan 
een email met naam, leeftijd en enkele leuke wetens‑
waardigheden over het betreffende kind (of de kin‑
deren) naar johanvkampen@casema.nl
Eventuele (kleine) cadeautjes gelieve u de dag 
zelf mee te nemen en aan een van de
Pieten te overhandigen. Vergeet vooral 
niet de naam van het kind op het 
cadeau te vermelden.

Graag tot 29 november a.s.

Het Gezelschap Anonymus
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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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m Les Jardins du Château d’Olonne
•	Atlantische	kust	-	Vendée,	800	m	van	zee
•	Luxe	vrijstaande	vakantiehuizen	met	privé	zwembad	
	 voor	4,	6	of	8	personen
•	Nederlandstalige	receptie
•	Hele	jaar	geopend
•	Tennisbaan,	mini-golf	en	restaurant
•	5	gerenommeerde	golfbanen	in	directe	omgeving

Voor	een	brochure-aanvraag	kunt	u	bellen:	0033	2	51	23	63	67	
of	mailen:	jardindolonne@wanadoo.fr

28	rue	du	Pré	Etienne
85180	Le	Château	d’Olonne

France


