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                             Sociëteit ‘De Vereeniging’
Kazernestraat 38b - 2514 CT ‘s-Gravenhage - tel. 070-3643142 - www.societeitdevereeniging.nl

Kopij inleveren vóór 20 februari bij Herman Schoonman

 Functie Functie Telefoon
 Verantwoordlijkheid jaar 

Bestuur
C.A.Postema (Cees) Voorzitter  2° 070 ‑ 323 88 �7
G.M.W. Hoogerwerf (Gerard) Secretaris 4° 070 ‑ 323 99 86
 Wnd. commissaris Interne Zaken  
M. Alkema (Menno) Penningmeester �° 070 ‑ 346 46 52
C.J.M. Buskens (Cees) Commissaris Gebouwen 27° 070 ‑ 386 �5 56
J.M. Meijer (Rien) Lid �° 070 ‑ 390 07 77
 Exlpoitatiecommissie  
A. van Hulst (Lex) Lid 2° 070 ‑ 387 66 47
 Het Forum
 Het Gezelschap Anonymus
 Tafelpresides  
Administratie   
J.L. Kersten (Jan)  4° 070 ‑ 448 08 59

Ballotagecommissie   
J.J. van der Kruk (Koos) Voorzitter 6° 070 ‑ 366 55 75
J.G. Eijzenbach (Hans) Secretaris 3° 070 ‑ 35� 25 69
D. Meuldijk (Dick) Lid 4° 070 ‑ 347 55 45
A. Rozenboom (Lex) Lid 2° 070 ‑ 399 �5 56
P.K.A. Groot (Paul) Lid �°

Exploitatiecommissie   
P.A. Bruin (Adrie) Lid �° 070 ‑ 307 7� 90
H.L.B. van Geffen (Henri) Lid �° 070 ‑ 386 44 ��
J.M. Meijer (Rien) Lid �° 070 ‑ 390 07 77
 Vertegenwoordiger van het Bestuur
Kascommissie   
J.B. Beekhuizen (Jan) Lid �° 070 ‑ 397 66 39
P.K.A. Groot (Paul) Lid �° 070 ‑ 399 �5 56
R. van Hulst (Rob) Lid �° 070 ‑ 387 �0 97

Het Forum   
H.B. Schoonman (Herman) Redacteur 5° 070 ‑ 368 75 57
A. van Hulst (Lex) Vertegenwoordiger Bestuur 2° 070 ‑ 387 66 47

De web-site   
E.R. Croqué (Ed) Beheerder 2° 070 ‑ 34� 32 89

Bibliothecaris   
C.J.J. Korswagen (Karel) Bibliothecaris  070 ‑ 328 �8 92

Ledenwerving   
R.X. van Barneveld (Robin)   06 ‑ �088 2772
C.G.J. Kempen (Cornelis) Voorzitter  070 ‑ 39� 09 9�
A. Planken (Arthur)   070 ‑ 359 87 70

Contacten Zieken   
M. Roeterdink (Marius) Namens het Bestuur 3° 070 ‑ 345 47 �9

Het Gezelschap Anonymus   
L. de Bruin (Leo) Voorzitter 5° 070 ‑ 360 32 66
A. van Hulst (Lex) Vertegenwoordiger Bestuur �° 070 ‑ 387 66 47
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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
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Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden



HET FORUM  3  JANUARI 2009

Algemene Vergadering
De datum van 4 maart staat natuurlijk al heel 
lang gereserveerd voor de Algemene Vergade‑
ring na afloop van het wekelijkse diner. Op 2 
februari worden de te verspreiden stukken defi‑
nitief vastgesteld door het Bestuur en na even‑
tuele correcties per e‑mail toegezonden en voor 
de digibeten per post.
De vergadering zal worden gehouden in de 
grote zaal. Na het toetje zullen de tafels worden 
afgeruimd, is er een rookpauze en sanitaire stop 
en bij aanvang van de vergadering zal de koffie 
worden uitgeserveerd.
Afhankelijk van de duur van de vergadering zal 
er eventueel gelegenheid zijn aanvullend con‑
sumpties te bestellen. 
Het Bestuur rekent op een grote opkomt.

Het Bestuur in de beoogde nieuwe 
samenstelling
De eerste Bestuursvergadering in 2009 is ge‑
houden op 5 januari. Toehoorders hierbij waren 
Wolf Janssen, Leo de Bruin en Steven Boom. Zij 
hebben te kennen gegeven de vacatures in het 
Bestuur te willen opvullen en het Bestuur zal 
de hen op de Algemene Vergadering voordra‑
gen voor verkiezing. De beoogde taakverdeling 
staat hieronder vermeld. 
Wolf Janssen zal na verkiezing de functie Com‑

missaris Interne Zaken op zich nemen, een 
functie die ik zelf dan bijna 7 jaar heb vervuld, 
waarvan 4 jaar als dubbelfunctie met de taak 
van secretaris.
Ik weet dus wat het inhoud en ik wens Wolf het 
allerbeste toe. Het digitale dossier heb ik inmid‑
dels aan hem over gedragen.
Leo de Bruin zal naast zijn lidmaatschap van het 
Bestuur vertegenwoordiger worden in de Ex‑
ploitatiecommissie [EC ]. Rien Meijer geeft zijn 
bestuursfunctie op, maar blijft gelukkig wel lid 
van de EC.
Steven Boom zal naast zijn lidmaatschap het 
Bestuur vertegenwoordigen in het Gezelschap 
Anonymus in plaats van Lex van Hulst. Lex gaat 
zich concentreren op het Forum en blijft dus ge‑
lukkig actief.
Cees Buskens heeft z’n 27ste jaar als Commissa‑
ris Gebouwen erop zitten maar blijft gelukkig 
beschikbaar. De overige bestuursleden zijn van 
mening dat alleen hij voor ons de restauratie op 
de juiste wijze kan begeleiden.
Ook mijn termijn zit erop en ben dus aftredend. 
Desgewenst ben ik beschikbaar om opnieuw 
verkozen te worden voor één jaar.
Indien onze voorstellen door jullie worden ge‑
accordeerd, dan is de bezetting en de taakver‑
deling na de A.V. zoals te zien in onderstaand 
schema.

Van achter de Bestuurstafel

Primaire taak Secundaire taak

Cees Postema Voorzitter

Gerard Hoogerwerf Secretaris • Lid commissie uitvoering restauratie
• Redacteur van de rubriek “van achter de Bestuurstafel“

Menno Alkema Penningmeester

Cees Buskens Commissaris gebouwen • Lid commissie uitvoering restauratie

Wolf Janssen Commissaris Interne Zaken

Leo de Bruin Lid • Vertegenwoordiger in de Exploitatiecommissie
• Organisator tafelpresides

Steven Boom Lid • Vertegenwoordiger in Anonymus
• Intermediair tussen Bestuur en de redactie van Het Forum
• Intermediair tussen Bestuur en de coördinatoren.
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De taak van de Exploitatiecommissie binnen 
onze Sociëteit is vastgelegd in de Statuten, arti‑
kel ��. De samenwerking met Boenk & de Groot 
brengt hier geen verandering in, wel accentver‑
schuivingen in de aandachtvelden. Daarom zijn 
de werkzaamheden van de commissie opnieuw 
gedefinieerd en afgestemd op de afgesloten 
overeenkomsten met Boenk & de Groot.

Afscheid pachters, Ineke en Didier
Op �7 december is er op gepaste wijze afscheid 
genomen van mevrouw den Heijer en de heer 
van der Molen alsmede van hun vaste perso‑
neel. De vice‑voorzitter Cees Buskens heeft hen 
bedankt voor hun inzet en hen een beeldje en 
een stel jubileumboeken overhandigd als blijk 
van waardering. Ook Ineke en Didier werden 
niet vergeten. Onze waardering voor hen ging 
vergezeld van een bedrag in contanten waar‑
voor gecollecteerd werd en een bloemenhulde. 
Alle aanwezigen konden vervolgens persoonlijk 
afscheid nemen.

Nieuwjaarsreceptie
� Januari was de startdatum van onze samenwer‑
king met Boenk & de Groot en op 3 januari kon‑
den we kennismaken met de heer en mevrouw 
Weerdenburg, eigenaren van Boenk & de Groot, 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie.
Al een aantal jaren heb ik mijn mede bestuursle‑
den warm trachten te maken om deze receptie 
af te sluiten met een stamppotbuffet of éénpans‑
maaltijd zoals de traditie is bij veel Sociëteiten. 
Vorig jaar is er op het laatste moment van afge‑
zien, omdat de pachter van mening was hieraan 
niets te kunnen verdienen.
Toen in de onderhandelingsfase met Boenk & de 
Groot zij ons een dergelijk buffet aanboden bij 
een succesvolle afronding van de besprekingen, 
was dat niet aan dovemansoren gericht. Bij de 
ondertekening van de overeenkomst mocht ik 
ze herinneren aan deze toezegging, een eerlijk is 
eerlijk, zij hebben het meer dan waar gemaakt.
In een werkelijk prachtig versierde zaal mochten 
wij Karlien en Fred aan jullie voorstellen en na 
het uitspreken van de nieuwjaarsrede door Cees 
en het toasten met de champagne op het nieuwe 
jaar, werd het buffet in gereedheid gebracht. 

En daar is heel veel gebruik van gemaakt. Boeren‑
kool, hutspot, zuurkool, puree, rode kool, stoof‑
vlees, gehaktballen, verse en gerookte worst, vis, 
augurken, uitjes, mosterd in variëteiten, het kon 
niet op. En al dit lekkers mochten we opschep‑
pen op nieuwe borden [rekening Boenk] met een 
fraai Sociëteitslogo in de kleuren donkerblauw 
[rekening Sociëteit], en nieuw bestek [rekening 
Boenk]. Overal waren zitjes en/of statafels om 
van dit culinaire feest te genieten. Voor mij was 
het echt een ongekend genoegen eens en keer 
alleen maar positieve reacties te ontvangen en 
geen gezeur. Twee reacties wil ik noemen:
• Voor Cees Buskens was dit de beste en de mooi‑
ste receptie van de 42 jaar dat hij lid is van onze 
Sociëteit en
• Nelly Mesters gaf te kennen intens te genieten 
van dit culinaire feest, de sfeervolle ambiance, 
de gezelligheid en was uitermate content over 
de kennismaking met Karlien en Fred. Garuda 
hoefde van haar niet meer.
Als je er niet bij kon zijn of om andere redenen 
niet aanwezig was, dan heb je echt iets gemist. 
Volgend jaar krijg je weer een kans, want het 
Bestuur heeft al besloten op deze weg door te 
gaan.
Namens het Bestuur en de leden heb ik Karlien 
en Fred bedankt voor deze mooie start; verschil‑
lende leden hebben ook zelf hen – direct of via 
mij – de complimenten en dank overgebracht. 

De woensdagavond
Uiteraard had Boenk & de Groot tijdig aan de 
KPN gevraagd het oude telefoonnummer van de 
pachter over te zetten op hun naam. Het resultaat 
was, dat zowel dat nummer als ook de Sociëteit 
een paar dagen uit de lucht zijn geweest. Als jul‑
lie dit lezen is dat euvel ongetwijfeld verholpen. 
Met nadruk wil ik er op wijzen dat het systeem 
van melden/afmelden gehandhaafd blijft. Zowel 
het telefoonnummer als het e‑mailadres is door 
Boenk & de Groot overgenomen. De meldter‑
mijn is wel veranderd, deze is gesteld op woens-
dag 12.00 uur.

Het Forum
De distributie van het Forum blijft problematisch 
en vraagt veel inzet van meestal één persoon. 
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Besloten is in het vervolg het Forum per post te 
laten verzenden door de drukker.

Inventaris
Een van de taken van de Exploitatiecommissie is 
jaarlijks onze bezittingen te controleren en het 
resultaat vast te leggen in fraaie overzichten. 
Deze controle is met het oog op het vertrek van 
de pachter in december uitgevoerd omdat dit 
mede samenhangt met de afrekening met de 
pachters. Voorts was deze inventarisatie nodig, 
omdat onze inventaris is vastgelegd in de met 
Boenk & de Groot afgesloten overeenkomsten.
In overleg met hen is ook bepaald welke inventa‑
ris zij gebruiken voor hun bedrijfsvoering en wel‑
ke niet. De niet te gebruiken inventaris is onder 
toezicht van de Exploitatiecommissie ingepakt en 
wordt opgeslagen. Mocht de samenwerking met 
Boenk & de Groot ons niet bevallen, dan hebben 
we voldoende inventaris om door te gaan.
Boenk & de Groot op haar beurt heeft weer veel 
eigen inventaris ingebracht. Nieuwe borden 
met logo [ het logo was voor rekening Bestuur 
], nieuw bestek, nieuw glaswerk etc., alles afge‑
stemd op hun standaard. Daarnaast investeren 
zij ook in nieuwe apparatuur zoals een nieuwe 
koffiezetmachine, inklapbare onderstellen voor 
de tafels en nieuw tuinmeubilair.
Bij het inventariseren werden we opnieuw ge‑
confronteerd met veel niet meer gebruikte en 
defecte apparatuur en overtollig meubilair. Het 
Bestuur heeft besloten om nu maar eens grote 
opruiming te houden
Als jullie in februari afvalcontainers zien staan 
dan weten jullie wat we aan het doen zijn.

Bibliotheek
Op verzoek van het Bestuur is Karel gestart met 
de sanering van ons boekenbestand en het op‑
nieuw indelen en coderen van de boeken die 
we niet wegdoen. Een hele klus, waarover Karel 
zelf al het nodige in het Forum aan ons heeft 
meegedeeld. Er zijn wat kostbare boeken die 
we graag in een afsluitbaar gedeelte opbergen 
en een gedeelte die niet passen in de bestaande 
boekenkast. Op voorstel van Karel zal één van 
de vaste kasten in de bibliotheek worden aange‑
past en voorzien worden van een slot en glazen 

ruit, zodat we in een klap beide wensen kunnen 
invullen. Deze hiervoor bestemde kast is nu in 
gebruik door Anonymus en dit zal worden ge‑
compenseerd met opbergruimte in het secreta‑
riaatskantoor. 
De boeken die door ons niet mee gebruikt wor‑
den gaan naar Frankrijk, naar het vakantiepark 
van de dochter van Wim Quaak [ zie de adver‑
tentie in het Forum].

Kantoor woonverdieping
Een ieder moet er nu mee bekend zijn, dat dit 
kantoor met twee parkeerplaatsen op eigen ter‑
rein, verhuurd is aan Boenk & de Groot. 
Boenk & de Groot zal dit kantoor voor eigen 
rekening opknappen en geschikt maken voor 4 
werkplekken.

Uitgaansdag
Deze traditie is op �2 januari uitstekend wijze in‑
gevuld door Hans van der Geest en Johan van 
der Kamp. Elders in deze uitgave kunnen jullie er 
meer over lezen. Een correctie is op haar plaats; 
het afsluitende diner in de Wildhoef was niet “ 
ter gelegenheid van het �57 jarige bestaan van 
Sociëteit de Vereeniging” zoals abusievelijk is ge‑
annonceerd. Het �57jarige bestaan is was op � 
mei en is dit jaar traditie getrouw gevierd op 7 
mei 2008. 
Volgend jaar zal het uitje worden georganiseerd 
door Frans van der Heuvel en Peter Robijn. 

Restauratie van de Grote Zaal
Op �4 oktober is de pilot opgeleverd waarbij te‑
vens aanwezig waren mevrouw Brenice Crijns, 
Specialist kleur en schilderijen van de Rijksdienst 
archeologie, cultuurlandschap en monumenten 
in aanwezigheid van Ron de Booij, Senior Advi‑
seur DSO van de Gemeente Den Haag. De be‑
langrijkste elementen uit de verslaglegging zijn:
• De gehele zaal kan worden gerestaureerd met 

de getoonde kwaliteit binnen de opgegeven 
kostenraming,

• Aanvullend onderzoek is nodig naar de vocht‑
huishouding in de muren. In het verleden is 
de gevel afgewerkt met glasvlies en niet vocht‑
doorlatende verf,

• Het verloop van de stalen in de wanden weg‑



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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gewerkte elektraleidingen dient in kaart te wor‑
den gebracht,

• Er moet een aanvullend kleuronderzoek wor‑
den gedaan van het schilderwerk van het pla‑
fond,

• De wandverlichting dient te worden aange‑
past,

• Tijdens de open monumentendagen is er con‑
tact geweest met Richard Harmani, die in de 
buurt van de Kazernestraat woont en wiens 
woning decoratief is geschilderd dor de schil‑
der Kramer. Van Kramer wordt verondersteld 
dat hij ook de schilder is van de Sociëteit. Hij 
werkte destijds bij het Stortenbeker atelier en 
het archief van dit bedrijf zou nog aanwezig zijn 
op het Smidswater.

Aanvullende opdrachten zijn inmiddels verstrekt 
aan:
• Het bureau voor Bouwpathologie BB uit Har‑

melen voor het beoordelen van de bouwkun‑
dige staat van het gebouw en haar bouwfysi‑
sche eigenschappen met name de thermisch 
en ventilatietechnische.

• De kunsthistorica Anne Marion Cense. Haar 
opdracht luidt het bestuderen van de relevante 
notulenboeken en zo nodig een bezoek aan de 
foto en architectenarchieven van het RDMZ en 
NAI.

We houden jullie op de hoogte.

Elektrotechnische voorzieningen
Vorig jaar is de elektrotechnische installatie ge‑
keurd op veiligheid. Zowel op de verdeelinrich‑
tingen als op de leidingaanleg waren er heel wat 
punten die verbeterd moesten worden. De op‑
dracht hiervoor is inmiddels gegeven aan de Fa. 
Rijndorp te Zoeterwoude.
We houden jullie op de hoogte.

Secretariaat / Archief
Het besluit is vorig jaar al genomen om het se‑
cretariaat wat op te knappen, maar er was er nog 
niet van gekomen. Nu we toch gaan opruimen, 
nemen we deze ruimte mee. De destijds door 
Rob van Hulst aan ons geschonken kast komt 
beschikbaat voor Anonymus, een kast wordt ver‑
schroot en een vitrine kast gaat naar de kegel‑

baan. Het bureau verhuist naar de afvalcontai‑
ner. Na het leggen van d vloerbedekking kunnen 
we drie nieuwe en goed afsluitbare kasten plaat‑
sen. De memorabilia die wij nog bezitten zijn het 
waard. Met deze opschoning kunnen we weer 
jaren vooruit.

Maatschappelijk verantwoord inkopen 
(MVI)
Nu voor mij de hectiek van de opvolging van het 
pachterspaar voorbij is, realiseer ik mij, dat één 
van de motieven om te kiezen voor een profes‑
sionele organisatie in plaats van een pachter, on‑
derbelicht is in de communicatie met jullie. 
Deze omissie wil ik hierbij graag goedmaken.

De overheid wil concrete stappen zetten naar een 
duurzame samenleving en geeft zelf het goede 
voorbeeld. De overheidsorganisaties besteden 
jaarlijks meer dan 40 miljard euro aan inkopen 
en diensten. Door als overheid duurzaam in te 
kopen, krijgt de markt voor duurzame produc‑
ten een stevige impuls. De overheden hebben 
duidelijke doelen gesteld:
• Het Rijk wil in 20�0 voor �00% duurzaam inko‑

pen,
• De Gemeenten streven naar 75% in 20�0 en 

�00% in 20�5,
• Provincies en waterschappen hebben minimaal 

50% in 20�0 als doel gesteld.

�00 procent duurzaam inkopen betekend dat de 
inkopen voldoen aan de eisen die op dat moment 
voor de desbetreffende productgroepen zijn op‑
gesteld. SisterNovem ondersteunt overheden om 
de doelstellingen te bereiken. Cateringdiensten 
vallen onder de productgroep 55520000‑�.
De criteria voor de catering zijn 29 november de‑
finitief vastgesteld en dienen vanaf dit moment 
als basis voor monitoring. Deze criteria kunnen 
jullie bekijken op de website: 
www.senternovem.nl/duurzaaminkopen/criteria.

Hieronder een opsomming van de duurzaam‑
heids aspecten van de producten in het assorti‑
ment en de activiteiten van de cateraar:
•	Productie van dranken en voedsel,
•	Gezondheid,
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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

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
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•	Verpakking en afval,
•	Energie‑ en waterverbruik,
•	Reiniging,
•	Toelevering assortiment'
•	Arbeidsomstandigheden,
•	Arbeidsparticipatie.

Ik ben in het bezit van de uitwerking van deze 
criteria en het gaat te ver om deze 24 pagina's A4 
volledig te publiceren. Maar het gaat echt heel 
ver; hieronder enige in het oog springende aan‑
dachtspunten:
•	Produceert de kandidaat leverancier milieube‑

wust?
•	Voldoen de arbeidsomstandigheden bij de toe‑

leverancier aan de gestelde criteria,
•	Worden de mensenrechten gerespecteerd in de 

landen waar de grondstoffen voor het samen‑
stellen van het product of het product vandaan 
komen,

•	Wordt er gebruik gemaakt van kinderarbeid in 
het producerende land?

De criteria van SenterNovem zijn opgesteld door 
het bureau Beco en Boenk & de Groot op haar 
beurt heeft dit bureau weer ingeschakeld om 
haar organisatie klaar te maken voor deze regel‑
geving. Hun verwachting is dat zij dit voorjaar 
alles op de rit hebben staan en dus tijdig gereed 
zullen zijn. Op dit moment werken zij al voor 
70% met producten die ecologisch en biologisch 
verantwoord zijn. 
Het merendeel van de huurders van onze So‑
ciëteit vallen onder de verplichting van de MVI 
en het is van financieel van zeer veel belang dat 
onze exploitant aan de MVI eisen kan voldoen. 
Voor het Bestuur was dit een reden extra om 
te kiezen voor een professionele organisatie. In 
Boenk & de Groot menen wij een goede keus te 
hebben gemaakt en een sterke vermindering van 
inkomsten voor ons is voorkomen.
Onze ex‑pachter zou naar onze mening nooit 
in staat zijn geweest te voldoen aan de MVI ei‑
sen, anders gezegd hun opdrachtverwerving 
zou sterk teruggelopen zijn. Persoonlijk heb ik 
de overtuiging – hoewel zij het nooit naar voren 
hebben gebracht ‑ dat zij deze bui zagen hangen 
en dat dit hun beslissing de overeenkomst op te 

zeggen heeft bepaald of op zijn minst van grote 
invloed is geweest. 

Jan Vos
De opzegging van Jan Vos is in de vergadering 
van 8 december 2008 besproken en ik mocht 
hem onderstaande brief sturen

Beste Jan,

Jouw verzoek het lidmaatschap per 1 januari 2009 
te mogen opzeggen is in de Bestuursvergadering 
van 8 december besproken. Unaniem waren we 
van mening dat we dit niet kunnen en mogen 
accepteren. Formeel had je dit voor 1 november 
moeten doen, maar die regel is voor jou niet van 
toepassing
Neen Jan, hoewel je niet in staat bent ons nog te 
bezoeken laten we een lid met zoveel verdienste 
voor onze Sociëteit, gewoon niet op deze wijze uit 
ons midden vertrekken.

Een ere - lidmaatschap of een buitengewoon lid-
maatschap kennen wij niet en dat kunnen we je 
ook niet aanbieden. Omdat we er van overtuigd 
zijn, dat je de opzeggingsbrief met pijn in het hart 
hebt geschreven, bieden we je een levenslang lid-
maatschap aan met vrijstelling van contributie 
betaling. 
De door jou ontvangen contributienota voor het 
jaar 2009 mag je dus verscheuren.

Jan, we zouden het zeer op prijs stellen als je deze 
geste – ondersteund door alle leden – van ons wilt 
accepteren.

Namens het Bestuur,

Gerard Hoogerwerf, secretaris

Direct na ontvangst beantwoordde Jan mijn brief.

Lieve vrienden,
Had ik bij mijn opzegging na zoveel jaar lidmaat-
schap een traan gelaten, nu kon ik die traan weer 
niet tegenhouden bij lezing van jullie hartelijke 
brief.
Met de beste wensen voor de komende feestdagen,

Jan Vos

Gerard Hoogerwerf, secretaris
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Lieve dames, beste heren,

Als er een zin in 2008 vaak is aangehaald in de 
media, dan is het wel deze. Yes, we can! Veel 
aandacht ging in de eerste helft van het jaar uit 
naar de tweestrijd tussen Hillary Clinton en Ba‑
rack Obama en vervolgens in de maanden tot 
de verkiezing in november naar Obama en zijn 
republikeinse tegenstrever John McCain.
En inderdaad, Barack kon het! Hij behaalde 
glansrijk de verkiezingsoverwinning. Niet dat 
het hem of de Amerikanen direct veel voorspoed 
bracht, want nauwelijks waren de stemmachi‑
nes opgeborgen of de kredietcrisis brak in volle 
omvang uit. Het drama teweeggebracht door 
de zittende president en door de graaizucht van 
een aantal ondernemers en bankiers is daarmee 
groot en blijft niet beperkt tot de VS. 
En daarmee zijn direct twee belangrijke gebeur‑
tenissen van 2008 weergegeven die hun stem‑
pel op dat jaar zetten.

Dichter bij huis waren we met heel andere din‑
gen bezig. Fitna, de film van Geert Wilders bleek 
niet meer dan een goedkope aaneenschakeling 
van reeds lang bekende beelden, maar zorgde 
wel voor een crisisstemming in het begin van 

het jaar. Den Haag kreeg met Jozias van Aartsen 
een waardig opvolger van Wim Deetman. En 
onze Sociëteit?

Laat ik beginnen met het droevige nieuws.
Dit jaar moesten we door overlijden afscheid 
nemen van drie dierbare vrienden. Op  �0 april 
verongelukte Chris Kortleve in Namibië. Chris 
was sinds 200� lid van onze Sociëteit. 
Op �4 september overleed Ben Gronheid, nadat 
in de maanden tevoren zijn lichaam het steeds 
meer liet afweten. Zo niet zijn geest, hij was zo 
gehecht aan het leven. Ben was in leeftijd ons 
oudste lid. Op 28 oktober overleed eigenlijk on‑
verwacht Albert Vervest. Hij leek zijn ziekte te 
boven te komen, maar zijn hart stond plotseling 
stil.
Van alle drie deze leden is onder veel belangstel‑
ling afscheid genomen. Mag ik ter nagedachte‑
nis van deze goede vrienden u verzoeken staan‑
de enige ogenblikken stilte in acht te nemen. 

Het leven gaat verder, zo ook in onze Sociëteit. 
Nieuw in ons midden mochten wij welkom 
heten Peter Robijns, Henk van der Maten en 
Adriaan van Egmond en er is een drietal ‘voor‑
hangers’. Met inachtneming van een aantal 
opzeggingen staat de ledenthermometer daar‑
mee op ��7 leden plus de 3 voorhangers. Volop 
werk dus voor Koos van der Kruk en zijn Ballot‑
tagecommissie.
Peter Robijns heeft zich opgeworpen om de 
jonge leden meer bij de Sociëteit te betrekken 
en met het doel om hun aantal te laten toene‑
men. Hulde voor dit initiatief.
Het bestuur heeft besloten om Jan Vos het lid‑
maatschap zonder contributieverplichting aan 
te bieden. Jan is door dit gebaar zeer door ge‑
roerd.

Yes we can!
Nieuwjaarstoespraak 3 januari 2009 door Cees Postema, 
voorzitter Sociëteit de Vereeniging
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Voor de Sociëteit was het een belangrijk jaar. 
Immers, wat zou het resultaat worden van de 
pilot ten behoeve van de restauratie? Gelukkig 
blijken de resultaten tot nu toe positief. Tech‑
nisch en financieel lijkt het een haalbare kaart 
om de zaal en het gebouw een noodzakelijke 
facelift te geven. Maar eerlijk is eerlijk, er moet 
nog een boel werk verzet worden!
In januari werd het traditionele soosuitje –na 
een jaar overslaan‑ weer georganiseerd. Het 
moderne stadhuis van St.Michielgestel was 
onder andere het reisdoel. Vele gezelschappen 
ondernamen weer tal van activiteiten. Er werd 
gegolfd, gebiljart en gereisd. Er werden mo‑
tortochten georganiseerd en nog veel meer. 
Anonymus organiseerde een aantal prachtige 
feesten waaronder een verwenavond. De thuis‑
blijvers hadden ongelijk.
Ja en dan � juni. Het rookverbod ging in. Ons 
gebouw blijkt te voldoen aan de wettelijk regels 
waaronder er wel gerookt mag worden. De zaal 
bij de kegelbanen werd dan ook ingericht als 
rooksalon. Daarmee is niet gezegd dat roken 
gezond is, maar in bestuurlijk opzicht wordt er 
toch rekening gehouden met de wensen van 
een aantal leden. De prijs die ervoor betaald 
wordt is evenwel dat er in die zaal geen bedie‑
ning plaats vindt.

Nou bleek dat vlak voor � juni toch al een pro‑
bleem, omdat het pachterspaar de heer van der 
Molen en mevrouw den Heijer per 3� december 
2008 hadden opgezegd.
En daarmee kwam een boeiend proces op gang! 
Het bestuur koos in dialoog met een klankbord‑
groep voor de voortzetting van de horeca‑activi‑
teiten een professioneel cateringbedrijf. Zakelijk 
gezien ‑met inachtneming van de Sociëteitsge‑
dachte‑ lijkt het belang van de Sociëteit daar het 
meest mee gediend. Maar, o, o, wat liepen de 
emoties soms hoog op! Onze Sociëteit zou onze 
Sociëteit niet zijn als dat niet allemaal weer op 
zijn pootjes terecht zou komen. En dat is het 
gekomen. Wel is het zaak voor de exploitatie‑
commissie om zeker het eerste half jaar 2009 de 
gang van zaken scherp in het oog te houden.

In de laatste twee maanden hebben zich diverse 
mutaties aangekondigd in bestuur en commis‑
sies, vooropgesteld dat de algemene ledenverga‑
dering de voorstellen volgt. Het bestuur is dan 
weer voltallig. Gerard Hoogerwerf heeft de post 
‘commissaris interne zaken’ die hij naast zijn se‑
cretarisfunctie deed overgedragen aan Wolf Jans‑
sen. Leo de Bruin wordt namens de Exploitatie 
commissie vertegenwoordiger in het bestuur en 
Steven Boom de vertegenwoordiger van Anony‑
mus in het bestuur, nadat Lex van Hulst om hem 
moverende redenen had besloten zich uit het be‑
stuur terug te trekken. Rien Meijer blijft in de ex‑
ploitatiecommissie en krijgt naast Leo versterking 
van Rob Jansen. Anonymus heeft in de persoon 
van Johan van Kampen een nieuwe voorzitter. 
Lex blijft wel betrokken bij het Forum.
Wat een beweging zo in korte tijd. Het doet mij 
als voorzitter ongelofelijk veel genoegen om te 
zien wat een spirit er is en een motivatie om zich 
in te zetten voor het wel en wee van onze ver‑
eniging. Ik zou bijna zeggen Yes, we can en vult 
u dan verder maar in wat zoal!

Dames en heren, er moeten mij toch nog een 
aantal zaken van het hart. Het is een goede ge‑
woonte om de gewoontes in onze Sociëteit in 
ere te houden Het is ook een ‑niet gewenste‑ 
gewoonte dat die gewoontes wel een willen 
verslonzen. Mag ik heren, u vragen om ook in 
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2009 elkaar bij het binnenkomen de hand te 
geven en bij voorkeur niet met de andere hand 
in de broekzak en elkaar dan ook aan te kijken? 
Ook wil ik aandacht vragen voor respect  tijdens 
het gebed en dat betekent dus stil zijn tijdens 
het gebed. En tijdens de maaltijd gaat het toch 
vooral om de ontmoeting, de gezelligheid en 
niet zo zeer om de kwaliteit van de maaltijd.

Communicatie is een wezenlijk begrip in onze 
tijd. Organisaties hebben er professionele 
krachten voor in dienst. Wij moeten onze com‑
municatie op basis van vrijwilligheid regelen. 
Het Forum en onze website zijn de aangewe‑
zen middelen daarvoor. Als u iets heeft wat de 
belangstelling van een van ons kan hebben, 
schroom niet om dat via deze middelen kenbaar 
te maken.  

Velen zetten zich in voor het wel en wee van 
onze vereniging. Het is onmogelijk om eenieder 
met naam en toenaam te noemen in dit ver‑
band. Wel is een oprecht woord van dank op 
zijn plaats voor hen allen.

Yes we can
Wat zal 2009 brengen? Economen voorspellen 
sombere tijden. Zal de Majesteit dit jaar haar 
troonsafstand bekend maken? Gaat de global 
warming door? Zal het rekeningrijden worden 
ingevoerd worden en kan het roest van de HSL 
rail gehaald worden? Zal George Bush nog een 
misser maken in de laatste �7 dagen van zijn 
ambtsperiode of wellicht toch nog kunnen afre‑
kenen met Osama Bin Laden onder het motto: 
voor Obama Osama? 
Voorburgers, zal het Damplein in de gemeente 
Voorburg‑Leidschendam nu eindelijk eens de 
hoogstnoodzakelijke verbetering te zien geven?
Ach, het zijn allemaal vragen die vanzelf zullen 
beantwoord zullen worden.

Wat ik zeker weet is dat we van 2009 als Soci‑
eteitsgemeenschap een prachtig jaar kunnen 
maken als we met dezelfde spirit als de laatste 
�57 jaar bezig blijven. Yes, we can! Mag ik u 
uitnodigen om het glas te heffen op een voor‑
spoedig en sprankelend 2009!

Een diner in Saoudi Arabië

Als u dit leest, heeft u het kerstdiner al achter de kie‑
zen. U hebt waarschijnlijk de gangbare manier van 
lang tafelen gevolgd. Dat dit niet overal gebruikelijk 
is, is te lezen in onderstaand verhaal over een diner 
in Saoudi.

Ondergetekende werd met vele collega’s uitgeno‑
digd voor een officieel diner. Wij werden verwel‑
komd met een drankje. De wijnglazen konden wij 
laten vullen met of druivensap, of sinaasappelsap of 
grapefruitsap. Eventueel konden wij  Arabische thee 
krijgen in kleine kopjes. Alles was goed verzorgd; 
want zelfs borrelhapjes, in de vorm van Arabische 
zoete koekjes, waren aanwezig.

Onze Arabische gastheren waren allen in hun lands 
tenue, te weten in het wit met bijpassende hoofdbe‑
dekking. (Ik herkende hen nauwelijks, normaal dra‑
gen zij westerse kledij)

Na een toespraak in een aparte zaal, gingen wij naar 
de dinerzaal. Dit was een ruimte vol met tapijten. De 
wanden waren gedrapeerd met een soort gordijnen 
in Lodewijk XIV stijl. Op de tapijten stonden schalen, 
ongeveer 60 cm doorsnede gevuld met gemengde 
rijst met o.a. noten en stukken lamsvlees.

Wij gingen in kleermakerszit rond één zo’n schaal 
zitten. De bedoeling was om met de rechterhand 
een beetje rijst te pakken, dit samen te ballen en dan 
op te eten. Een stuk vlees moest je van het grote stuk 
afscheuren. Als drankje was er een blikje sprite. 
Het bedienend personeel was zo vriendelijk om plas‑
tic lepels en vorken uit te delen. Dat maakte het voor 
ons westerlingen wat makkelijker! 
Na enige tijd werden er plastic bakjes uitgedeeld ge‑
vuld met warme bananen prut.

Arabieren, welke een schaal verder zaten, waren 
druk bezig met eten. Met elkaar praten hoorde er 
duidelijk niet bij. Zij waren dan ook binnen vijftien 
minuten voorzien van voldoende voedsel en ston‑
den (als eerste) op. Zij konden nog wat Arabisch zoet 
gebak nemen, dat op een aparte tafel stond.

Het geheel, de ontvangst, de toespraak en het diner 
was binnen het uur afgehandeld.  Het bedienend 
personeel nam plaats om zich te goed te doen met 
hetgeen over was van de overvloedige schalen.

Sjoerd van der Veen
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Lieve Mevrouw den Heijer, beste Meneer van 
der Molen, lieve Ineke en beste Didier,

Zo’n 5 jaar geleden is het allemaal begonnen!!! 
Sociëteit “de Vereeniging” zocht een nieuwe 
pachter nadat Dhr. van der Linden zijn contract 
had beëindigd.
Onder de gegadigden zat een stel, waarvan zij 
psychologie had gestudeerd en hij was licht‑
technicus. Na diverse gesprekken werd door de 
selectiecommissie besloten dat de keus op dit 
paar zou vallen.

Optimistisch en met veel energie gingen zij van 
start. Voor kleine gezelschappen werden bij 
wijze van spreken de spruitjes nog zelf schoon‑
gemaakt en bereid. De bovenwoning werd met 
veel energie aangepakt en als woning annex 
kantoor ingericht.

Het eerste jaar viel bar tegen. Alom was de ma‑
laise in de horeca merkbaar, de economie zat 
niet echt mee, en dat had zijn weerslag op het 
resultaat van de sector. Daar kwam bij dat, om‑
dat ze zo ambitieus van start gingen, er nogal 
wat zaken geregeld moesten worden. Het tijd‑
perk van der Linden was definitief voorbij. Alles 
gebeurde WIT. Er kwam bij wijze van spreken 
geen schilder in huis die zwart wilde witten. 
Enthousiast werd er ook met nieuwe mogelijk‑
heden geëxperimenteerd. Er werd vrijdags een 
happy hour ingesteld maar, helaas dat verliep 
na enige keren en moest worden gestaakt!!.

Maar gelukkig keerde na een paar moeilijke eer‑
ste jaren het tij enigszins. In privé opzicht ook; 
Stijn kondigde zijn komst aan.

In goed overleg met de exploitatiecommissie 
werd naar de invulling van de woensdagavon‑
den gekeken. Het niveau van de maaltijd werd 
wat opgewaardeerd. Toch was de invulling van 

de kokfunctie een moeilijke zaak. Uiteindelijk 
werd met Boenk & de Groot in zee gegaan.
Een bijzondere gebeurtenis was de benoeming 
van de Sociëteit tot officiële trouwlocatie van de 
Gemeente. De inspanningen die het pachter‑
paar zich daarvoor hebben getroost zijn groot 
en indirect plukken wij daar de vruchten van.

Een hoogtepunt voor het pachterpaar was elk 
jaar de “open Monumentendag”. De laatste 
keer hoorde ik Mevrouw den Heijer aan een be‑
zoeker trots uitleg geven over sommige details 
van ons fraaie pand. Het was alsof het haar ei‑
gendom was!!!
Kilo’s appeltaart zijn er op die dagen uitgeser‑
veerd.

Toch was het niet allemaal koek en ei. Laten we er 
maar geen doekjes om winden Sociëteitsleden 
zijn niet de gemakkelijkste klanten. Ze zijn zelfs 
veeleisend. En dat leidt onherroepelijk tot klach‑
ten. Die zijn er ook wel geweest, maar hebben 
nooit de verstandhouding in de weg gestaan, er 
werden altijd oplossingen gevonden.

Talloze feesten en partijen zijn er onder Uw 
regie in het gebouw gehouden. Velen vonden 
hun weg naar de Kazernestraat en velen kwa‑
men dan ook graag terug naar deze prachtzaal. 

Afscheid van het pachterspaar
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Het is ook niet niks wat u heeft gepresteerd. Ik 
heb voorzichtig berekend dat u tenminste in de 
afgelopen jaren wel zo’n �0.000 kopjes koffie 
heeft geserveerd. Over de wijn wil ik me in dat 
verband maar niet uitlaten, maar van de lege 
flessen zou – als ze statiegeld zouden opleve‑
ren – toch wel een wereldreis gemaakt kunnen 
worden.

De mannen van “er zit schot in”, de maandag‑
club zullen Uw zelfbereide “oma’s salade”, Uw 
appelmoes en Uw draadjesvlees absoluut mis‑
sen.

Dit jaar liet u weten dat u per � januari 2009 
wilde stoppen. In een toelichting gaf u aan dat 
de zwaarte van de functie in combinatie met 
privé voor u belangrijke zaken zijn die u tot deze 
stap hebben geleid. Het bestuur heeft dat ge‑
respecteerd en de laatste maande zijn in goede 
harmonie ingevuld.

Voor Ineke heb ik ook enkele speciale woorden. 
Het is niet aan iedereen bekend maar jouw moti‑
vatie om voor de Sociëteit te werken kwam deels 
voort uit je wens om de studie van je dochter 
te financieren. Zij is vorige week afgestudeerd 
en daarmee willen we je feliciteren. Maar ook 
complimenteren voor zo’n inzet. Dank voor al 
je inzet, lach enz.

Didier, Maastrichtenaar, wanneer studeer jij af?? 
Ook voor jouw inzet dank.

Mevrouw den Heijer, Meneer van der Molen, 
het is mij een genoegen om u namens de So‑
ciëteitsgemeenschap onze dank uit te drukken 
voor Uw inzet gedurende de afgelopen jaren, 
met een beeldje dat uitdrukt Communicatie, en 
is gemaakt door Dhr. Fr. Kokshoorn.

Nogmaals onze hartelijke dank voor alles en 
veel geluk in de toekomst.

Tekst C. Postema uitgesproken door C. Buskens op 17 december 2008.
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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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Een jaar waarin we veel meer en langer in Ne‑
derland geweest zijn dan andere jaren. Voor‑
namelijk vanwege de verbouwing van ons ap‑
partement, gedeeltelijk vanwege de naderende 
pensionering en de afscheiden die daar bij ho‑
ren en last but not least vanwege de aflatende 
gezondheidstoestand van Theo’s moeder. Zij is 
op �3 juni rustig in haar slaap overleden, een 
week voor haar 93ste verjaardag.

Een jaar waarin we de laatste 2 Fieldstudies 
hebben gemaakt en privé nog wat laatste wens‑
gebieden hebben bezocht. Onze wijn in Mon‑
tepulciano opgehaald, Le Marche uitgebreid 
bekeken (absoluut de moeite waard en zeker 
niet onderdoend voor Tuscane of Umbrië), 
Paasvakantie op Corsica doorgebracht, en na‑
tuurlijk in augustus gewandeld in onze geliefde 
Dolomieten.

Een jaar in het teken van pensionering, verbou‑
wing en verhuizing. De verbouwing heeft zich 
over heel wat maanden uitgespreid en is tot 
volle tevredenheid uitgevoerd. We hebben nu 
een luxe appartement met 2 ruimtes: een woon 
‑ kookgedeelte en een slaap – studeer ‑ badge‑
deelte. De enige deur in het appartement is de 
deur naar het toilet! 
Ook de verhuizing op � september is goed ver‑
lopen. De meubels, boeken, en andere spul‑
letjes die helaas in het appartement niet meer 
pasten zijn geveild, verkocht en weggegeven 
(lang leve de Kringloopwinkel!) En nu opnieuw 
inrichten en aankleden!

Gepensioneerd worden is toch een heel apart 
proces. Afscheid, weemoed, onzekerheid, maar 
ook rust, vrijheid, verbazing over wat er allemaal 
kan. Theo en ik hebben net een lange vakantie 
in Florida (maar dan het andere: de zogenaam‑
de Panhandle aan de Golf van Mexico, ook wel 
“Snowbirdcountry”), Mexico en Cuba achter 
de rug als duidelijke break tussen het werkende 
en het gepensioneerde leven. 

De 3 weken in Florida waren echt alleen maar 
rust. We hebben uren  gewandeld op het schit‑
terende spierwitte strand, de laatste week ver‑
gezeld van een Big Bertha: er was geen kip op 
het strand vanwege het laagseizoen en de re‑
latief lage temperatuur (�4graden). Theo heeft 
heel wat golfballen geslagen en maar 3 de oce‑
aan in! Lezen aan ons privé ‑ zwembad (bofkon‑
ten!) en lekker koken (in het huis van Grant en  
Caroline, onze Amerikaanse vrienden die in 
Rome onder ons woonden, waren een paar 
heerlijke viskookboeken). We hebben heel wat 
lunches in verschillende oesterbars genuttigd. 
Oesters is hier bijna “armeluis ‑ eten”. 40% van 
alle oesters van Amerika worden hier gevangen 
in Apalachicola en men maakt ze op allerlei 
heerlijke manieren klaar: rauw, rauw met top‑
pings van heerlijke sausjes, gestoomd in de 
oven, gegrild op de halve schelp boven de BBQ 
met toppings, en het heerlijkste: onder de grill 
met werkelijk kunstwerkjes qua smaak en kleur 
bovenop.

In Mexico hebben we Theo’s neef, Eric en diens 
vrouw Norma en zoontje Robert (�0 maanden) 
bezocht. Ze wonen in Playa del Carmen, tweede 
belangrijkste badplaats na Cancun in de provin‑
cie Yucatan.
We woonden in een hutje op palen (“cabaña” 
geheten) op een spierwit strand, �0 meter van 
de Caribische Zee waar in de zomer de zeeschild‑
padden hun eieren leggen. Het prachtigste ko‑
raal, leguanen, nachtelijke “krabben‑races”,een 
restaurantje in de openlucht, een trailer‑kamp 
van Amerikaanse en Canadese “snowbirds” in 
de buurt. Kortom: weer �� paradijselijke dagen, 
een bezoek aan een tempelcomplex en een na‑
tuurpark met een schitterende culturele show 
als afscheid. 
Maar de meeste lol hadden we met Dai‑dai‑dai‑
dai‑Robert (het tien maanden oude zoontje van 
Norma en Eric), vooral op Sinterklaasavond.

2008, ons 5e jaar in Rome
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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



In Cuba hadden we vanuit Havanna een auto 
gehuurd en hotels besproken, dus daar werden 
we wat actiever. Havanna is een schitterende 
stad met magistrale gebouwen, helaas erg 
uitgeleefd. De hele stad is bovendien een Au‑
totron vol met de meest kleurrijke Old‑timers. 
Muziek op iedere straathoek en in ieder restau‑
rantje of bar (staats geleid!). Samba, rumba en 
cha‑cha‑cha zijn hier ontstaan en de mensen 
dansen graag. Verder zijn ze straatarm. Er zijn 
2 gescheiden economieën met pesos en een 
rantsoenkaart voor de “gewone man”  en CUC‑
s (convertible pesos, gelijk in waarde aan een 
dollar) voor toeristen. Alleen met CUC‑s kun je 
bepaalde producten kopen, in hotels en restau‑
rants verblijven en benzine tanken. Toerisme is 
zowel voor de Staatsinkomsten alsook voor het 
“tweede circuit” (fooien e.d.) uiterst belangrijk. 
Criminaliteit is er nauwelijks, de mensen zijn 
aardig, het landschap is mooi (bananenbomen, 
palmen, suikerriet, tabak), de dorpjes klein en 
achtergebleven. Het was het bezoeken zeker 
waard.

En toen werd het Kerst.

We hebben de feestdagen op gepaste wijze en 
vooral zeer rustig doorgebracht. En we zijn aan 
2009 begonnen met uiteenlopende gevoelens 
en verwachtingen: een beetje plankenkoorts, 
onzekerheid en zenuwtjes, maar vooral nieuws‑
gierigheid, zin in avontuur, dankbaarheid en 
positivisme.

Kortom: WE HEBBEN ER ZIN IN!!!!!

Wij hopen dat jullie ook fijne feestdagen heb‑
ben beleefd en wensen eenieder een gezond, 
gelukkig, rustig, maar ook gepast avontuurlijk 
2009! We proberen dit jaar heel veel vrienden te 
bezoeken en mochten jullie iemand nodig heb‑
ben die een tijdje op jullie huis kan passen: wij 
kunnen ons waarschijnlijk wel vrijmaken.

GENIET!
Theo en Margo

Website 
Onderstaand het verloop van het bezoek aan onze 
web‑site. Het is verheugend om te zien hoe langzaam 
maar zeker de bezoekfrequentie toeneemt; januari 
2009 ten opzichte van 2008 is zelfs spectaculair. Mijn 
laatste mail heeft toch geholpen en nu ook de menu’s 
te zien zijn, neem ik aan dat de frequentie nog meer 
toe zal nemen.
Hartelijk dank aan Ed Croqué die dat allemaal zo netjes 
voor ons bijhoudt.

Bezoekers Paginahits
januari 08 50 302
februari 08 34 209
maart 08 65 406
april 08 60 249
mei 08 84 328
juni 08 �55 670
juli 08 �29 474
augustus 08 74 300
september 08 �54 56�
oktober 08 �83 632
november 08 206 680
december 08 �66 46�
januari 09 265 �2�3

Op verzoek van de exploitatiecommissie kan ik jullie 
melden dat vanaf vandaag de menu’s tot eind februari 
op onze site staan. 
Mochten jullie het vergeten zijn omdat jullie het adres 
niet opgeslagen hebben onder de favorieten, dan hier‑
bij nogmaals het openen van de site

Ga naar: www.societeitdevereeniging.nl  [het is 
verstandig deze site op te slaan onder je favorieten, dat 
scheelt tijd voor de volgende keer]
Klik op lidmaatschap
Onder al lid? Klik hier, klik je op hier
Vul je e-mailadres in onder e‑mailadres
Vul je e-mailadres in onder wachtwoord
Klik op OK
Klik op nieuws als je foto’s wilt bekijken of de notulen 
van de A.V., het Forum etc.
Klik op menu en je krijgt het water in de mond. 

Denk eraan om je gelijk aan of af te melden, slui-
tingstermijn woensdag 12.00 uur. 
Zowel de site: diner@sdvbeheer.nl als het telefoon-
nummer 070 364 31 42 zijn onveranderd

Gerard Hoogerwerf
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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
• 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
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Doel van deze rubriek is de leden, en liefst de 
nieuwe leden, beter te leren kennen. Nu wil het 
geval dat tijdens dit interview door de secreta‑
ris de brief werd overhandigd dat Adriaan per 
� november als lid wordt toegelaten tot onze 
Sociëteit. Dus proficiat en wat willen de lezers 
nog meer !!!!!

Adriaan van Egmond, geboren Haarlem �� au‑
gustus �94� in een gezin van vier kinderen, een 
oudere zus en broer, Adriaan en een jongere 
broer. Vader had een handelsonderneming in 
interne transportmiddelen, van vorkhef trucks 
tot al het denkbare op wielen. Als vakantiewerk 
heeft hij geholpen met het schilderen van wiel‑
tjes. 
Na de Lagere school in Haarlem vonden zijn ou‑
ders het Montessori Lyceum wel iets voor
Adriaan, echter, na één jaar en een constante 9 
voor gymnastiek en handenarbeid werd hem te 
verstaan gegeven dat het maar beter was een 
andere school te kiezen. Daarop volgden M.T.S., 
H.T.S. werktuigbouwkunde gevolgd door de 
T.U. Delft tot en met het kandidaatsexamen. Hij 
ging toen, voor zijn stage, bij een zakenrelatie 
van vader in Zwitserland werken. Deze firma 
was gespecialiseerd in logistiek apparatuur voor 
de vliegvelden, de eigenaar wilde niet meer dan 
�00 man personeel en kon op die manier “het 
overzicht bewaren”. Adriaan werkte bij de afde‑

ling ontwikkeling, en bij de tweede stage werd 
hem gevraagd er te komen werken, hetgeen hij 
ook deed. Vanwege zijn studie had hij uitstel 
van militaire dienst, maar na een jaar rolde toch 
de oproep van Defensie in de bus.
Vanaf dit punt laten wij nu verder Adriaan aan 
het woord:

“Ik moest mij melden in Maastricht bij de Infan‑
terie Staf Verzorging, en kreeg een opleiding tot 
onderofficier “bergingsspecialist”. Dit beteken‑
de een zeer intensieve rijopleidingen voor al het 
rollend materieel van Defensie in Venlo, Utrecht 
en tenslotte Havelte. Jeeps, tanks, motoren en 
noem het verder maar op je moest in en met al‑
les kunnen rijden. Het was een zeer interessante 
tijd en het heeft mij uiteindelijk alle rijbewijzen 
opgeleverd”.

“Bij oefeningen, vaak in Duitsland, waren wij 
altijd de laatste wagen gevolgd door de mare‑
chaussee op de motor. Dan was het choke uit en 
ging de marechaussee ervoor rijden en konden 
wij rustig in een wegrestaurantje koffie drinken. 
Dan was er nog het voorval met een majoor die 
een klacht indiende tegen mij, maar uiteindelijk 
zelf �0 dagen moest zitten. In Duitsland had ik, 
op zijn aanwijzing, 3 wagens als sleep, dit is ech‑
ter verboden. Daarom bij de grens aangekomen 
heb ik ze één voor één de grens over gesleept, 

in gesprek met...
Adriaan van Egmond
op 29 oktober 2008
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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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en in Nederland weer met z’n drieën. De majoor 
vond dit allemaal te lang duren en zoals gezegd 
diende een klacht in bij de commandant met 
voor hem niet het gewenste gevolg”.

“Na mijn diensttijd lag het voor de hand dat 
ik weer terug zou gaan naar Sissach (Tussen 
Basel en Olten) Zwitserland. Echter in mijn 2 ja‑
rige afwezigheid was de wetgeving veranderd 
en kregen niet Zwitser ingezetenen maar voor 
maximaal � jaar een werkvergunning. Ze waren 
er vroeg bij!! Ik ben toen niet gegaan en ben 
gaan werken bij Geveke & Co in Amsterdam. 
Dit werd later Geveke – Groenpol, dat weer 
later werd overgenomen door S.H.V. Ik hield 
me bezig met kunststof verwerkende appara‑
tuur en de opkomende tak verpakkingen. Van 
S.H.V. kreeg ik het aanbod deze afdeling op te 
gaan zetten en verder te ontwikkelen, maar bij 
gebrek aan erkenning voor deze functie heb ik 
dat niet gedaan. 
Na voor een Duitse relatie als zelfstandig Be‑
nelux agent te hebben gewerkt, kwam ik toch 
weer in het bedrijf van vader terecht. Voor heel 
even, want ik kon niet aarden in het familiebe‑
drijf dat al 50 jaar goed ging, dus er waren geen 
verdere vragen over budgetten of jaarcijfers. 
Toen een toeleverancier van tractiebatterijen 
overleed ben ik mij in een nieuwe firma met 
deze producten gaan bezighouden. Ik ben toen 
ook een Japanse firma van onderhoudsvrije bat‑
terijen voor noodstroom gaan vertegenwoor‑
digen. Dit bleek een goede markt te zijn en ik 
ontwikkelde een eigen strategie met betrekking 
tot prijs en levertijd om als David tegen Goliath 
met veel succes op te kunnen boksen tegen de 
veel grotere oude bekende firma’s. 
Ik heb dit uiteindelijk voor geheel Europa ge‑
durende 20 jaren gedaan en in �995 gestopt. 
Waarom nog meer geld verdienen, nog meer 
bereiken, het leven is meer dan dat en ik wilde 
niet tot mijn 65e doorwerken.”.

“Gelijkertijd en daarnaast heb ik �2 jaar vrijwilli‑
gerswerk gedaan bij de telefonische hulpdienst, 
vaak ’s nachts van 23 tot 3 uur. Ook was ik nog 
twee jaar bij Slachtofferhulp Kennemerland voor 

twee dagen per week. Toen echter die twee da‑
gen er vijf werden en je de vakantie moest “in‑
plannen” ben ik daar mee gestopt”.

“Ik ben geïntroduceerd door Jan Planken en 
wel omdat onze beide echtgenotes zeer goede 
vriendinnen zijn. Sinds 2007 ben ik met Susan‑
ne getrouwd, en hebben we in Wassenaar een 
nieuwe start gemaakt. Ik heb een dochter van 
4� en een zoon van 38 uit mijn eerste huwelijk. 
De relatie met de kinderen en mijn ex is altijd 
uitstekend gebleven.
In het achterhoofd zit nog de wens een optrekje 
in Frankrijk (in de buurt van een golfbaan) te 
vinden waar we dan het jaar gedeeltelijk door 
kunnen brengen”.

Liefhebberijen: “Ik houd erg van koken en tuinie‑
ren en ontwerp ook graag interieurs, meubels 
en tuinen. Wat sport betreft ben ik een enthou‑
siast golfer, hetgeen hier op de Sociëteit goed 
van pas komt. Ook doe ik van harte aan de zeil‑
sport. Ik speel canasta en backgammon, ik lees 
graag en geniet passief van goede muziek. Ver‑
der houden de twee Spaanse asielhonden mij 
actief met lange wandelingen.

Tenslotte: Hoe bevalt het op de Sociëteit ?
“Zoals gezegd ben ik een enthousiast golfer. 
Toen ik (als aspirant Sooslid) liet blijken dat ik 
lid was van de golfclub in Heemstede ben ik di‑
rect door de Soos golfclub opgenomen en was 
daarvan direct al een enthousiast lid. Maar zoals 
uit mijn veelvuldige aanwezigheid mag blijken, 
bevalt het mij prima hier voor wat betreft de en‑
tourage zowel als het gezelschap van de leden.

Deze rubriek wordt vervolgd
Herman B. Schoonman
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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

www.hartstichting.nl
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