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Wel en wee
2012 heeft 366 dagen en die extra dag hebben 
wij net een maand achter de rug. Voor meteo-
rologen is op 1 maart de lente begonnen. Toch 
kwam in de eerste periode van 2012 Koning 
Winter nog even ons land binnen en kreeg 
met name de pers Elfstedenkoorts. De vorst-
periode duurde echter net niet lang genoeg en 
wij zakten weer terug in wat grijzer weer.

Helaas overleed op 20 februari onze 
Soosvriend Willem van Zanen. Wij hebben 
hem herdacht op woensdagavond 22 febru-
ari. Bij de uitvaartdienst en de aansluitende 
begrafenis op donderdag 23 februari waren 
velen van ons aanwezig. 

Ik sta ook even stil bij onze ziekenboeg die 
momenteel 3 leden telt: Jan Bekkers, Gert Kok 
en Sjaak Hooymans. Wij denken aan onze 
zieke Soosvrienden en hopen hen spoedig 
weer in onze gelederen te kunnen begroeten. 

Als Sociëteit vieren wij in deze periode de 
totstandkoming van onze nieuwe website met 
dank aan Arthur Planken, Daniël Schutterop 
en  Ed Croqué maar ook Menno Alkema en 
Aloys Arkesteijn. Het is weerbarstige materie 
geweest maar het resultaat mag gezien wor-
den en wij hopen dat ook veel soosleden en 
andere bezoekers van onze website dat gaan 
doen. 

Interessante en gezellige zaken staan op stapel 
voor onze Sociëteit.  Ik noem het Diësdiner 
op 9 mei met als gastspreker Soosvriend 
Hans Biesheuvel, Directeur Midden- en 
Kleinbedrijf Nederland. 
Het Bestuur hoopt u in groten getale daarbij 
te mogen begroeten.

Voorwoord
Door Theo Damen
voorzitter

   Het 
Forum
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NBM B.V.

vraagt te koop

WOON-WINKELHUIZEN
PORTIEK,

FLATS en/of
BEDRIJFSGEBOUWEN

in verhuurde toestand

Brieven met aanbiedingen:  
J. Knijnenburg

Vinkweg 3
2331 AV Leiden

      Fax  071 531 54 09

NBM B.V.
BELEGGINGSMIJ. 
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onderzoeken &
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Organisatie
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Tel. 070 386 73 14
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The complete wardrobe
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ready to wear

suits - made to measure

F.G. van den Heuvel
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Arthur Planken
NVM makelaar/taxateur o.z.
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Van de Redactie
Door Alfred van Bunge

Het is lang geleden dat we tijdens een socië-
teitsavond in de grote zaal een speld kon-
den horen vallen. De diepe stilte gaf extra 
dimensie aan de prachtige uitvoering van het 
inmiddels legendarische lied uit de verfilmde 
musical Evita met Madonna in de hoofdrol: 
‘Don’t cry for me Argentina’. In 1996 werd dit 
nummer een wereldhit. Sindsdien staat het 
lied nummer 1 in de top 3 van Cees Buskens. 
Dat werd nog eens bevestigd op 7 maart toen 
Cees op de ALV na 30 jaar afscheid nam als 
Commissaris Gebouw. De zangeres, bij verras-
sing ten tonele gevoerd door de familie, zong 
hem als een ware ‘Madonna’ toe. De omslag 
van dit Forum zegt genoeg met de kop ‘The 
truth is I never left you’. Cees heeft de socië-
teit al die jaren nooit in de steek gelaten. Die 
waarheid is onbetwistbaar. Vandaar in deze 
editie terecht veel aandacht voor hem. 

Aan het begin van elke editie weet de redac-
tie nooit precies hoe het met de inhoud gaat 
uitpakken. Voor een deel is die een beetje te 
plannen, maar het bericht van overlijden van 
Willem van Zanen bijvoorbeeld kwam toch 
onverwacht. We herdenken Willem met een 
treffend In Memoriam. 

Verder werd het amusante KoningsKegelen op 
de valreep als onderwerp gekozen. Je weet het 
maar nooit hoe de ‘Forumpuzzel’ er uit komt te 
zien. De meer dan vijftien andere onderwerpen 
in deze editie tonen in elk geval de dynamiek 
van het sociëteitsleven aan de Kazernestraat. 
Iedereen heeft er zijn ding met ‘s woensdags 
van 17.00 en 19.00 uur het elkaar ontmoeten 
aan de bar. ‘Laten we dat zoveel mogelijk zien 
te behouden’, hoor je wel eens, nu het aantal 
onderlinge liefhebberijen uitbreidt. 

Trouwen doe je in deze Sociëteit... 
Penningmeester Peter Robijns heeft niet alleen grote kijk 
op debet en credit, hij beschikt ook over een zeer vaardige 
pen. Peter ontpopte zich in maart als een geroutineerd 
doch onbezoldigd copywriter bij het aanprijzen van onze 
sociëteit als ideale trouwlocatie. Een verzoek daartoe 
kwam van website trouwen@denhaag.nl en ziehier het 
resultaat. 

‘Het monumentale pand aan de Kazernestraat 38b, ooit een buitenhuis van Koning Willem 11, vormt 
sedert 1852 het fraaie onderkomen van de Sociëteit  De Vereeniging. Het gebouw is gesitueerd midden in de 
Residentie, in het hart van de driehoek Lange Voorhout,  Paleis Noordeinde en de eeuwenoude Kloosterkerk. 
In 2010 vond een ingrijpende restauratie plaats en werd in het bijzonder de majestueuze Grote Zaal, de cen-
trale ruimte van het gebouw, in oude luister hersteld. De fraaie met goud gedecoreerde wandschilderingen, 
het licht dat invalt door de glas- in-lood ramen en de glas-in-lood mozaïek in het plafond, de bijzondere 
schilderijen en de karakteristieke zithoek bij de open haard getuigen van die historische rijkdom. Dit decor 
leent zich bij uitstek voor een plechtige huwelijksceremonie in combinatie met een feestelijke omlijsting. De 
gezellige en intieme binnentuin, grenzend aan de stijlvol ingerichte serre maken deze unieke en stijlvolle 
ambiance voor dat doel compleet. Voor het bruidspaar, dat de huwelijksdag waardeert als de mooiste dag in 
zijn leven, is in het Haagse De Sociëteit De Vereeniging als trouwlocatie de beste keuze’.
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‘Dit is onze vergadering’. Met deze woorden 
opende Theo Damen op 7 maart de Algemene 
Leden Vergadering. Omdat deze op een nor-
male Soosavond plaatsvond was een strakke 
planning van borrel en diner van belang. Laat 
dat maar aan Theo over, die dan ook dubbel-
voorzitter was om dit in goede banen te leiden. 
Het beloofde een bijzondere avond te worden 
voor een van de leden, hetgeen handhaving van 

dit tijdsschema enigszins bemoeilijkte. Charles 
Bertheux, Ben van der Harst en Erik Padding, 
werden apart welkom geheten. Het deed 
iedereen deugd dat ze weer van de partij waren. 
Ook twee introducés kregen een woord van 
aandacht. Met wat Theo in zijn openingswoord 
omschreef als ‘onze vergadering’ werd met een 
moment van stilte het overlijden van sooslid 
Willem van Zanen herdacht. 

Hoofdrol voor commissaris Cees 
op soepele ledenvergadering    Verslag: Maxime Hendrickx
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Raadselachtig
De sfeer is goed en iedereen laat zich het 
Indisch buffet smaken. Er valt wel meteen een 
‘slachtoffer’ te betreuren. Het betreft een para-
plu die het leven van Wim Quaak bestookte 
en dit met een tegenaanval van zijn lichaam 
moest bekopen. 1-0 voor Wim. De vraag is 
alleen van wie de paraplu was. Ineens bleken 
er wel erg veel leden met plu naar de Soos 
gekomen te zijn. Raadselachtig.

Terugkeer
Wie deze avond met stip in het zonnetje gezet 
werd is niemand minder dan Cees Buskens. 
30 jaar lang heeft hij deel uitgemaakt van het 
bestuur als commissaris pand. Enkele van 
zijn wapenfeiten passeren de revue. Zoon 
Ton krijgt het woord. ‘Papa komt eindelijk 
thuis’, zegt een trotse zoon die zijn vader 
dankt met een mooie limerick. Dat de hele 
familie Buskens blij is met de terugkeer van 
pa blijkt ook als schoonzoon Ferry een van 
‘zijn artiesten’ het roerende  ‘don’t cry for me 
Argentina’ ten beste laat geven. Het geluid 
dreigt bijna roet in het eten te gooien, maar 

de zangkwaliteiten overwinnen dit. Zeker 
wanneer een beroep wordt gedaan op onze 
vocale kwaliteiten bij het meezingen met het 
refrein. Wellicht iets voor Anonymus om op 
in te spelen in de vorm van een zang/karaoke-
avond? Ontroerd door alle aandacht legt Cees 
zich neer bij zijn aftreden.

Blijdschap
Zoals gezegd was de sfeer dik in orde en de 
goede voorbereidingen zorgden ervoor dat 
alle agendapunten bij acclamatie worden aan-
genomen. Peter Robijns werd de nieuwe pen-
ningmeester, Menno commissaris gebouwen 
en Hans Knoester lid. Dat de ALV leeft blijkt 
ook wel tijdens de pauze. Een van de vier 
biljarts zal worden geplaatst in de rookruimte, 
maar waar komt de asbak en waar het biljart? 
Vele theorieën worden uitgewisseld en hier-
over is het laatste woord nog niet gezegd.
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Na de bijbehorende plichtplegingen was er 
nog de rondvraag. Karel Korswagen bedankt 
het bestuur voor zijn inspanningen en ook 
Marius Roeterdink geeft namens de biljarters 
blijk van hun blijdschap met de drie bestelde 
nieuwe biljarts. Tot slot brengt Tom Heijbroek 
nog een zeer belangrijk punt van orde in. 
Het betreft, hoe kan het ook anders gezien 
zijn verleden als brouwer, het bier wat er op 
de Soos wordt geschonken. Althans, bier? 
Wat hem betreft is er maar een die smaakt. U 

weet wel die van heerlijk en helder. Dat het 
Soosbier toch best aardig smaakt kan hij met-
een ondervinden. Gerard Hoogerwerf heeft 
tijdens Tom’s betoog een smakelijk glaasje 
bier voor hem gehaald. Met een toast wordt 
het verhaal afgesloten en daarna hamert de 
voorzitter de vergadering af.

Dat van dat voorgenomen tijdschema zul-
len we maar vergeten…. Het bleef nog lang 
onrustig op deze memorabele Soosavond.  

Cees Buskens met de oorkonde als Lid van Verdienste temidden van de aanwezigen. Eerder werd een toast op hem uitgebracht.
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Oud-voorzitters over Cees Buskens

Hans Lamb: 
‘Hij is in alles 
een perfectionist’

Met de benoeming van Cees tot Commissaris 
Gebouwen heeft de Sociëteit in 1982 een schot 
in de roos gedaan. In alles is Cees een perfec-
tionist en dat heeft hij gedurende 30 jaar keer 
op keer bewezen.
 Ook zijn initiatief  om het diner te verplaat-
sen naar de grote zaal is een groot succes 
gebleken. Zelfs tijdens zijn vacantie is de Soos 
niet uit zijn gedachten , om 6 uur opstaan 
want de schilders staan voor de deur, en 
alleen Cees heeft de sleutel.
Lies  denkt mee en staat gedurende al die jaren, 
met zijn vele vergaderingen, pal achter Cees.
Mister Sociëteit neemt na 30 jaar afscheid 
maar zal zeker voor zijn opvolger een blij-
vende vraagbaak zijn.

(Hans Lamb was voorzitter van 1988 tot 1995)

Wim Quaak: 
‘Wordt moeilijk dat 
niet mee bemoeien’

Graag wil ook ik als oud-voorzitter een bijdrage 
leveren aan dit Forum-eerbetoon aan Cees 
Buskens. Toen ik in 1992 tot bestuurslid werd 
gekozen, leerde ik Cees pas goed kennen. Hij 
was in het Bestuur belast met ‘het onderhoud’, 
en had toen al een aantal verbeteringen en 
reparaties aan het gebouw kunnen organise-
ren, o.a. echt grote ‘klussen’ als de toiletgroep 
bij de vestibule en de renovatie van de keu-
ken. Omdat wij toentertijd onze maaltijden 
in de kleine zaal bij de kegelbaan gebruikten, 
en deze ruimte door velen als eigenlijk niet 
zo heel gezellig werd ervaren, groeide het 
verlangen om óók voor de maaltijden gebruik 
te gaan maken van de grote zaal. Cees en ik 
hebben samen vele mogelijkheden onderzocht 
en proefopstellingen gemaakt. Na verkoop van 
het grote biljart aan de Sociëteit van Deventer 
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is de grote zaal ingericht zoals hij nu is. We 
weten dat er veel veranderd en verbeterd is 
dankzij de niet-aflatende inzet van Cees, met 
als ‘klap op de vuurpijl’ de recente restau-
ratie van de grote zaal, samen met Gerard 
Hoogerwerf.

Dankzij mijn oude beroep als consultant weet 
ik dat werkuren duur zijn en betaald moeten 
worden. Als wij de talloze uren die door Cees 
aan onze Sociëteit zijn besteed van een prijs-
kaartje zouden moeten voorzien, zou blijken 
dat zijn inzet en doorzettingsvermogen ons 
vele, vele duizenden guldens/euro’s hebben 
bespaard. Ik heb daar bewondering voor en 
wij allen moeten dat ons blijvend voor ogen 
houden. Dat Cees dit tientallen jaren heeft 
kunnen doen, werd indertijd mogelijk door 
een wijziging van een artikel in de Statuten, 
waarbij werd vastgesteld dat in de jaarverga-
dering bij uitzondering kon worden besloten 
tot herbenoeming van een bestuurslid wegens 
speciale verdienste en inzet. Die wijziging is 
heel belangrijk geweest en heeft verstrekkende, 
gunstige gevolgen gehad.

Cees kennende denk ik dat het deze commis-
saris moeite zal kosten om zich niet meer te 
(mogen) bemoeien met ‘De Gebouwen’.  Maar 
ik denk dat zijn opvolger nog vele malen 
een beroep op hem zal willen (en mogen) 
doen. Cees, hartelijk dank voor alles wat je voor 
de Sociëteit hebt gedaan, en misschien nog zult 
doen.

(Wim Quaak was voorzitter van 1995 tot 1999) 

Rob van Hulst:
‘Als bestuurslid
was hij bevlogen’

Al 30 jaar lang begeeft Cees zich 1x per maand 
naar de bestuurskamer in onze sociëteit om 
deel te nemen aan weer een vergadering.  Ik 
heb hem bijna 9 jaar mee mogen maken en 

ik moet zeggen, dat er vergaderingen tussen 
zaten die behoorlijk heftig waren.
Hij is een man die op zijn vakgebied enorm 
ter zake kundig is en daardoor ook vindt dat 
wat hij voorstelt de enige juiste weg is. Mocht 
je er het niet mee eens zijn, dan stapt hij rus-
tig op, waarna hij zich na 3 minuten weer in 
de bestuurskamer meldt met de mededeling 
dat alles weer goed is. 

Wat hij betekend heeft - door de jaren heen - 
voor ons gebouw is met geen pen te beschrij-
ven. De verbouwing in 2000/2001 voor het 
150-jarig bestaan was al wonderbaarlijk door-
dat hij allerlei geldschieters vond, die wel een 
nieuwe bar of een nieuwe vloer (de leden) 
voor zijn of hun rekening wilden nemen.
De laatste verbouwing is zijn meesterwerk 
geweest en ik hoop dat wij en ook de overige 
Hagenaars er nog lang van mogen genieten.

(Rob van Hulst was voorzitter van 2004 tot 2007)

Feico Alkemade:
‘Eigenzinnig, maar 
te overtuigen’

‘Denkend aan Cees komen bij mij twee 
woorden op: eigenwijs en traditioneel, maar 
die dekken de lading niet. Eigenwijs is eigen-
zinnig met een duidelijke eigen mening. Ik 
heb daar zelf geen last van dus het samen-
werken met Cees is altijd perfect geweest. Hij 
verbaast zich daar nog steeds over. Tussen 
1999 en 2002 hebben we nauw samengewerkt, 
eerst in de soos, daarna met de verbouwing 
van mijn huis. Onenigheid hebben we nooit 
gehad, wel verschilden we soms enorm van 
mening. 

Het meest aansprekende voorbeeld vind 
ik nog steeds de verbouwing van het 
bargedeelte. Ik kreeg Cees zo ver dat ook 
de ‘compagnies bar uit de jaren zestig met 
oranje schrootjes’ aangepakt zou worden. Hij 
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ging aan de slag en bleef, zoals altijd, op de 
centjes letten. Het bargedeelte begon al goed 
vorm te krijgen en er hing ook al een nieuw 
plafond in toen ik mij met de kleurstelling 
ging bemoeien. De vloerbedekking moest 
groen, de muren en het plafond geel, dit om 
het beter te laten sluiten op de kleuren in de 
grote zaal. Cees zei meteen dat daar het geld 
niet voor was. De muren en het plafond waren 
al standaardwit en moest dan weer geverfd 
worden etc. Maar hij raakte eigenlijk wel over-
tuigd en ging op eigen wijze naar oplossingen 
zoeken. Zo kwamen we uiteindelijk aan de 
ING, Pink en het plafondbedrijf Bovero die 
in ruil voor o.a. hun naam achter de bar, met 
centjes over de brug wilden komen.

Toen de financien geregeld waren ging Cees 
helemaal los. Ook het hoekje waar nu de lee-
stafel stond moest er aan geloven. Achter een 
houten muur en aquarium kwam tot ieders 
verrassing een raam tevoorschijn. De rest is 
historie; in 2001 konden we in een prachtige 
barruimte de gasten ontvangen voor het 150-
jarig jubileum. Het  bestuur besloot toen om 
geen voordrachten te doen voor ereleden, wel 
werd de bar naar Cees Buskens vernoemd. 
Tenslotte was Cees een geweldige vraagbaak 
voor het bestuur. Alleen met zijn hulp is het 
gelukt om bepaalde tradities die of verloren 
of verwaterd waren weer nieuw leven in te 
blazen’.

(Feico Alkemade was voorzitter van 1999-2004)

Cees Postema:
‘Warm, wijs, knorrig 
en tegendraads’

Zo’n jaar of zes heb ik met Cees in het bestuur 
gezeten. Twintig procent maar van de tijd die 
hij in totaal in het bestuur van onze Sociëteit 
heeft doorgebracht.
Hoe moet je zo iemand typeren? Trouw is 
natuurlijk het eerste wat opgemerkt moet 

worden. Trouw aan zijn Sociëteit en zijn 
vrienden. Hij is het type die letterlijk bij 
nacht en ontij klaar stond om de diverse 
problemen die zich aan zo’n monumentaal 
pand kunnen voordoen op te lossen. Dat 
vond hij vanzelfsprekend. Zijn inzet samen 
met Gerard Hoogerwerf voor de restaura-
tie van onze Sociëteit zijn niet genoeg op 
waarde te schatten.

En als bestuurder? Natuurlijk heel fijn om 
iemand met die specifieke bouwkundige 
kennis in je bestuur te hebben. Maar dat 
was niet altijd makkelijk. Cees laat zich niet 
snel overtuigen en heeft een timing die 
onnavolgbaar is. Had je bijna een heikel 
punt afgehandeld, dan kwam hij toch nog 
weer met een opmerking die weer een ander 
facet van die zaak liet zien waar de overige 
bestuursleden niet een twee drie bij stil 
hadden gestaan. Maar..terecht. De zorgvul-
dige besluitvorming was daarmee gediend.  
Heel plezierig was zijn encyclopedische 
kennis over hoe het er vroeger aan toe ging. 
Makkelijk als er een voorstel kwam waarbij 
twijfel geuit werd of een bepaald initiatief 
wel toelaatbaar was in onze Sociëteit? Ja 
hoor! Toen en toen hebben we ook zoiets 
gedaan en dat was toen een succes meldde 
Cees dan! Punt afgehandeld.
Qua financiën had hij altijd een duidelijke 
lijn. Wat zelf binnen eigen gelederen gedaan 
kon worden had de voorkeur. Een vereni-
ging als de onze moet op de kleintjes letten. 
Met zijn bovengenoemde eigen inzet was hij 
daar heel consequent in.

En dan de ‘mens’ Cees? Beminnelijk, warm, 
wijs dat zijn zo van die trefwoorden die 
daarbij genoemd moeten worden. Een ideaal 
mens dus? Natuurlijk niet! Tjonge, wat kon 
hij soms knorrig en tegendraads zijn. Maar, 
eerlijk is eerlijk: het ging altijd om de zaak, 
om onze Sociëteit. En dan is dit eigenlijk 
maar prietpraat.
Gewoon een buitengewoon fijn mens, een ras 
bestuurder met hart voor de zaak. Een vriend.

(Cees Postema was voorzitter van 2007 tot 2011)
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‘De redenen om Cees Buskens te benoemen 
tot Lid van Verdienste waren de volgende.
1. Cees is lid geworden op 1 juni 1968 en dus 

al bijna 44 jaar lid. Daarmee is hij samen 
met Hans Lamb in jaren het langst lid van 
onze Sociëteit. Van die 44 jaar maakt Cees 
al bijna 30 jaar deel uit van het Bestuur als 
Commissaris Gebouwen.

2. Gedurende zijn Bestuurslidmaatschap is 
Cees 6 jaar Vice-Voorzitter geweest.

3. Cees heeft in verschillende perioden 
bijgedragen aan de verfraaiing van onze 
Sociëteit, bijvoorbeeld met de Buskens bar 
en de restauratie die de afgelopen jaren 
heeft plaatsgevonden.

4. Cees is heel vaak hier in onze Soos te 
vinden en dan bedoel ik niet uitsluitend op 
onze reguliere en speciale avonden. Ook als 
er bij nacht en ontij wordt gebeld omdat 
er gas wordt geroken, of als de kegelbaan 
moet worden geschuurd, als een grote 
lijst voor een van onze fraaie schilderijen 
arriveert, de stoelen opnieuw bekleed 
worden, kortom, Cees hoeft het maar te 
weten en hij is present. Dat betekent heel 
veel vrijwilligersuren in ons aller belang. 
Ik heb daar laatst een globale berekening 
voor gemaakt. Mijn aanname is dat Cees 
gemiddeld 5 uur per week op onze Sociëteit 
is of er mee bezig is. Dat zijn 30 jaar maal 
52 weken maal 5 uur = 7800 uur.  Als je een 
werkdag stelt op 8 uur dan houdt dat in dat 
Cees hier 975 dagen heeft gewerkt, dat zijn 
2 2/3 jaar. 

Beste Cees, ik denk dat bij jou bij uitstek de 
houding aanwezig is van:  vraag niet wat de 

societeit voor mij kan doen maar wat ik kan doen 
voor de societeit!? Je hebt je sporen in onze 
Sociëteit ruimschoots verdiend. Waar je ook 
kijkt in ons gebouw: je ziet de hand van Cees 
Buskens. ‘Waar gehakt wordt, vallen spaan-
ders’ en dat heb je als Bestuurslid in al die 
jaren ook ervaren. Af en toe was er tegenwind 
maar dat heeft jou nooit van je missie afge-
houden. Samen met de rest van het Bestuur 
heb je in al die 30 jaar jouw Soosschip stevig 
op koers gehouden. Daar plukt ieder Sooslid 
tot op de dag van vandaag de vruchten van. 

Chapeau Cees!’

Cees werd benoemd tot Lid van Verdienste met een inge-
lijste oorkonde van het bestuur.

Met de inwerkingtreding van de huidige statuten op 29 juni 2011 kent onze Sociëteit (wederom) 
de mogelijkheid tot het benoemen van Leden van Verdienste. Artikel 04: Categorieën Leden, lid 4 
luidt: ‘Leden van verdienste zijn gewone leden, die zich voor de Sociëteit bijzonder verdienstelijk 
hebben gemaakt en - op voordracht van het Bestuur - door de Algemene Vergadering als zodanig 
zijn benoemd’. Cees Buskens is op de Algemene Vergadering van 7 maart benoemd tot Lid van 
Verdienste, de allereerste onder de nieuwe statuten. 

Theo Damen: 
‘Waar je ook kijkt, je ziet de hand van Cees’
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Als biljarter kom je nog eens ergens. Zo ook 
in de Sociëteit van Gorkum, waar wij verna-
men dat hier een aantal heren kookt voor 
zijn leden. Een idee dat wij hebben omarmd 
en - na gesprekken met een aantal leden, in 
overleg met Boenk en  met goedkeuring van 
het bestuur – heeft geleid tot een eerste pilot 
enkele maanden geleden. 
Een zestal initiatiefnemers kookte die avond 
voor het bestuur, de kegelclub en zelf prikten 
ze ook een vorkje mee. Het resultaat was zo 
hoopvol dat een grotere uitdaging zich aan-
diende en een culinaire diner werd geserveerd 
aan de leden van de golfclub en hun part-
ners. Meer dan 45 personen werden vergast 
op een zeer uitgelezen 4-gangen-diner, waar 
een gerenommeerd restaurant zijn vingers 
bij zou aflikken. Al na de eerste pilot dien-
den zich meerdere gegadigden aan om hun 
culinaire kunsten te vertonen in de prachtig 
geoutilleerde keuken van onze sociëteit. De 
zogenaamde “witte brigade” kreeg onder-

Koken voor leden door leden
Door Jan Kersten 
Comité Koken voor Leden door Leden

steuning van een “zwarte brigade”, die na een 
korte cursus “tafelbediening” met veel elan 
de gasten bediende. Wij hopen binnenkort 
onze kookkunsten te kunnen vertonen op een 
woensdagavond, zodat ook u kunt genieten 
van een mooi diner.
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Bemiddeling bij

Aan- en verkoop van beleggingen

Onroerend goed portefeuilles

Taxaties van beleggingen en 
commercieel o.g.

Dr. Kuyperstraat 14

2514 BB Den Haag

Telefoon 070 364 49 59

Telefax 070 356 26 78

Privé 070 386 58 48

WOLGA 2    •    2491 BJ  DEN HAAG    •    NEDERLAND

UTS VAN DER GEEST
RIJSWIJK

UTS VAN DER GEEST
DEN HAAG

Wolga 2 • 2491 BJ  Den Haag • T (070) 399 42 41 • F (070) 398 97 46 • E info@utsvandergeest.nl 

UTS is gespecialiseerd in het verhuizen van ouderen, waarbij de nadruk ligt op het begeleiden 

van het totale verhuisproces en het organiseren van alle zaken rondom de verhuizing:

• Particuliere verhuizingen •  Schoonmaakservice
• UTS Verhuisdirigente •  Opslag
• Speciale service voor ouderen •  UTS Handyman

bezoek ons op: www.utsvandergeest.nl of bel: 070 399 42 41

Verbouwingen
Renovatie
Onderhoud
Uitbouwen

T (070) 3603266    F (070) 3603366    M 06 53483588    E ldebruin@hetnet.nl

 Leo de Bruin
 Aannemer van onderhoudswerken

Andries Andrea Assurantiën

pensioen- en 
lijfrenteoplossingen

A. Andrea 
06-26014355

 

VERZEKERINGEN    PENSIOENEN   HYPOTHEKEN
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‘Snel verder zonder 
hobbelende biljarts’
Door Marius Roeterdink

gesp gew gel verl punt
LIBRE
Ernst van Hille     12 9 1 2 136
Andries Andrea   12 8 1 3 125
Jan Kersten 11 7 1 3 122
BANDSTOTEN
Stef Koot  10 8 0 2 104
Paul Vos 10 5 0 5 97
Marius Roeterdink 10 6 0 4 97

Op het ogenblik missen wij ons 4e biljart 
enorm, waar echt niet meer op te spelen valt. 
Op woensdagmiddag om 13.00 uur komen 
er ongeveer 10 van de 15 leden spelen, terwijl 
er nog 2 leden van plan zijn zich in de nabije 
toekomst aan te sluiten! Hopelijk zullen de 
3 nieuwe biljarts, zoals beloofd op de laatste 
ALV gauw geleverd worden, met mooie helder 
verlichte lichtbakken er boven en wij zonder 
handicap van hobbelende biljarts (want dat 
doen de andere twee biljarts) verder kunnen 

spelen en ons tegenover de andere sociëteiten 
niet hoeven te schamen.       
Wat de externe competitie betreft, hier 
valt en staat alles bij de laatste partij tegen 
Zwolle in Zwolle op 24 april a.s. Als wij 122 
punten weten binnen te halen, zijn wij 
Amersfoort met 1 punt voorbij en zijn wij 
“Landskampioen” met ons 6 – team en dat 
voor de eerste keer sinds ons bestaan! 
We gaan met het sterkste team wat we op 
de been kunnen brengen (in biljart-tenue) 
naar het Noorden van het land! Helaas doen 
de twee 3 – teams het jammer genoeg matig, 
maar de spelers hebben wel plezier. 
Op de website: www.contactraad.nl is alles 
te vinden over het biljarten, golfen etc. In 
de nabije toekomst gaan wij waarschijnlijk 
beginnen met biljarten op de woensdag van 
11.00 uur tot 3 uur. Daarna kan dan gebridged 
en geklaverjast worden. Een echte ouderwetse 
soosdag met veel vertier gaat het dan worden!

Er worden 2 disciplines gespeeld in de interne competitie; Libre en Bandstoten. Iedereen speelt 
tegen elkaar een “thuis”- en een “uit” wedstrijd. We zitten nu op de helft van de 2 competities 
en de stand is zeer spannend. Voor de duidelijkheid: een gewonnen partij levert de winnaar 12 
punten op en een gelijk spel ieder 11 punten. Verliezers kunnen maximaal 9 punten halen wat 
betekent, dat je tot het bittere einde moet blijven strijden. Hierbij de koplopers:     

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen www.borgdor� .nl

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Den Haag - (070) 312 49 00
denhaag@borgdor� .nl
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VAN DE KANT 
BEZIEN
Door Cees Postema

Soms lijkt het wel of ‘het milieu’ helemaal uit is. 
Na het rapport van de club van Rome destijds 
ontstond een hausse aan ideeën en gedachten om 
beter om te gaan met het milieu. Plastic flessen 
werden gerecycled en er verschenen bakken voor 
lege flessen en oud papier. Auto’s werden scho-
ner en fijnstof wordt uit de binnenstad geweerd. 
Afvalwater werd gezuiverd en rivieren moesten 
weer een normale verblijfplaats worden voor de 
zalm en andere soorten. We zijn het ons geluk-
kig niet dagelijks bewust, maar het zijn allemaal 
gevolgen van die beweging destijds.
Als je het zo op een rij zet allemaal niet gering en 
er zijn mooie resultaten geboekt. Het is overigens 
wel merkwaardig om te zien hoe dat woord milieu 
geleidelijk uit de taal verdween. Het woord ‘kli-
maat’ leek er voor in de plaats te komen. Al Gore 
met zijn documentaire ‘An inconvenient truth’ over 
de opwarming van de aarde vestigde nog een de 
aandacht op het probleem. Nu worden in tal van 
bedrijven en ook binnen de overheid maatregelen 
genomen die worden aangeduid met ‘duurzaam‘ 
ondernemen. KPMG heeft er zelfs al een advies-
afdeling voor. Duurzaamheid speelt namelijk een 
steeds belangrijkere rol in het koopgedrag van de 
consument.
Zo heeft die discussie destijds over het milieu toch 
een duurzaam staartje gekregen.

Duurzaam

Hans van der Geest 
perplex door aandacht

Wat kan je al niet overkomen als je 65 jaar 
wordt en ook nog eens een 40-jarig bedrijfs-
jubileum viert? Hans van der Geest weet er nu 
alles van. Op vrijdag 16 maart werd hij over-
rompeld door de grote aandacht die in alle 
stilte voorbereid was om hem te uitbundig te 
bejubelen. 
Dat begon al om 07.00 uur toen een stoet van 
tien verhuiswagens claxonnerend en wel zijn 
huis aan de Doorniksestraat passeerde. Op TV 
West was die dag te zien hoe zijn medewer-
kers zingend in de voortuin afscheid van hun 
directeur kwamen nemen. Een radiorepor-
ter maakte er een live-verslag van. ’s Avonds 
kwamen uit het hele land honderd relaties uit 
de verhuis- en transportwereld naar Wassenaar 
voor een receptie om het nog eens dunnetjes 
over te doen. ‘Ik wist van niks’, zegt Hans. ‘Het 
werd hilariteit ten top die ochtend. De hele dag 
werd ik gebeld door kennissen en mensen die 
ik in de afgelopen jaren heb verhuisd. Ik wist 
gewoon niet wat me overkwam. Het was over-
weldigend en best emotioneel. Om verlegen 
van te worden’. 
Zijn zoon Richard blijkt de hand te hebben 
gehad in deze spectaculaire viering. Die moet, 
evenals zijn vader, over een groot organisa-
torisch en logistiek talent beschikken. Hans 
van der Geest mag best een Haagse legende 
genoemd worden. Hij kwam in de afgelopen 
veertig bij iedereen over de vloer, van de sociale 
dienst tot aan het Koninklijk Huis toe. Niet 
alleen als verhuizer maar bovenal als vertrou-
wensman aan wie je je inboedel toevertrouwt. 
Een bijzonder lid van onze sociëteit!  (AvB)

TV West was erbij
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Of het nu buren of leden betreft, als redactie zijn 
wij altijd op zoek naar bijzondere verhalen die 
onze Soos raken. Zo stuitten wij onlangs op een 
boek over de ‘Vesting Scheveningen’, een histo-
risch verhaal over het leven in het Sperrgebiet 
tussen 1943 en 1945 opgetekend door Danny 
Verbaan. Op de cover van het boek prijkt een 
foto van twee kinderen. Het Sooslid André van 
Kruijssen en zijn broer. 

Hoe kom je op die voorpagina? De foto 
dateert uit november 1945, vertelt André, 
toen vijf jaar oud en met zijn ouders wonend 
in het Sperrgebiet. Zijn vader was trambe-
stuurder en het waren zware tijden aan de 
Harstenhoekstraat in Scheveningen. Een 
gebied waar veel Joden woonden. Dit in 
tegenstelling tot Scheveningen Dorp. De 
Joodse mensen waren in de jaren ’20 vanuit het 
Oosten van Europa gevlucht naar Nederland. 
Met het instellen van het Sperrgebiet werden 
de Scheveningers geëvacueerd, maar de Joden 
niet. Dat was immers, zo weten we nu, niet 
nodig. Dat is iets wat hem altijd is bijgebleven. 

Gered door een Duitse soldaat
Hoe dubbel de oorlog is, blijkt wel uit het feit 
dat André mede door een Duitse soldaat in 
leven is gebleven. Hij had difterie en kreeg van 
die soldaat af en toe eten toegestopt, hetgeen 
hem gered heeft. Ook heeft hij diverse raz-
zia’s meegemaakt. Toen Danny Verbaan, een 
oud-leerling van André, hem vroeg mee te 
werken aan het boek had hij dan ook maar 
een voorwaarde. Het verhaal over de Joden 
in Scheveningen moest in het boek. Zo 
geschiedde. 
Pas toen André in het onderwijs ging werken 
is hij echt met de geschiedenis van de oorlog 
aan de gang gegaan. Het begon in 1985, toen 
hij naast wiskundeleraar ook decaan was. De 

aanleiding was een campagne over verkeersvei-
ligheid. Veel kinderen stierven op weg naar of 
van school in het verkeer. Hij besloot dan ook, 
na overleg met zijn vrouw uiteraard, de auto de 
deur uit te doen. Immers, hoe kon je geloof-
waardig een veilig verkeer najagen wanneer je 
zelf vrolijk bleef rondrijden. Die verantwoor-
delijkheid voor kinderen zijn altijd een van zijn 
drijfveren geweest. Wat laat je ze na? 

Het bizarre verhaal achter 
de cover van een boek
Door Maxime Hendrickx

Grote invloed
Hij begon met onderzoek naar de tijd van de 
oorlog. Vanaf 1995 is hij bezig met de histo-
rie van diverse panden in Scheveningen die 
waren achtergelaten door de verdreven Joden. 
Omdat ze destijds ook veel Joodse mensen 
kenden heeft het grote invloed gehad op 
André. Vanuit die gedachte vindt hij dan ook 
dat de mensen, maar met name kinderen 
moeten worden blijven herinnerd aan die 
periode. André heeft ook diverse schilderijen 
gemaakt die op deze tijd terugkijken. Hij 
heeft er overal in het land mee geëxposeerd 
en kon op die manier zijn verhaal vertellen. 
In april hangen zijn werken in de bibliotheek 
van Scheveningen. Op 26 april is er een lezing 
waarbij ook de auteur van het boek aanwezig 
zal zijn. Wij hopen dat hij zijn dankbare werk 
nog vele jaren kan voortzetten. 
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Wij schrijven eind februari 2012. En Ron 
Verschoor heeft het druk! Heel druk! Met nog 
enkele ‘blauwe’ maandagen te gaan en hier 
en daar nog een ‘vuiltje’ weg te werken juicht 
Ron luid. Immers, hij is liefhebber! En hoewel 
wij nog niet precies weten welke zondag in 
mei gegroepeerd en massaal op de Coolsingel 
gefeest gaat worden, zijn toch alle voorberei-
dingen in ‘Zuid’ in gang gezet. Grote jubel zal 
klinken! En vergeten zal worden dat target-
man John Guidetti, na gescoord te hebben, 
uitbundig na al die hartverwarmende hitte ter 
ontluchting zijn shirt uitgetrokken heeft. 
Het is feest voor Ron! Van de andere kant, 
Ron is 100% Feyenoorder, maar volgt welis-
waar kritisch maar in opperste verrukking 
dit seizoen zijn cluppie. Maar zonder dollen 
(hoezo?), druk is onze vriend wel. Het kostte 

heel wat moeite om een afspraak te maken. 
Het had iets weg van de gebruikelijke drukte 
van de Rolling Stones en de Rijdende Rechter 
bij een populaire bloemschikcursus. Heb jij 
echter die afspraak dan is de sky the limit. 

Overmacht
Krap behuisd? Nee, dat niet echt. Sterker, zijn 
stulpje aan de Laan van Nieuw Oosteinde 
heeft dermate afmetingen dat met overmacht 
alle Voorburgse leden van onze Sociëteit, 
rustig bij Ron en Carla een dependance kun-

In de biechtstoel met Ron Verschoor
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Opperste verrukking over zijn Carla, 
zijn Feijenoord en zijn Zuid-Afrika

Sociëteit kan bij hem
dependance beginnen
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Ron voor zijn trouwe cliënten bereikbaar. 
Weliswaar in de schaduw en met een koele 
versnapering onder handbereik, maar toch. 
Ook in Zuid-Afrika moet de schoorsteen 
roken. Al valt dat laatste mee met een gemid-
delde temperatuur van 35 graden.

Jubileum
Van de andere kant ook weer begrijpelijk als 
je in het smoelenboek leest dat Ron functi-
oneert als Acc. Forensic Auditor. Nou, dan 
weet je het wel. Hoewel het toch om enige 
uitleg vraagt. Het behelst de hele financiële 
en fiscalistische begeleiding voor wat betreft 
de administraties van zijn cliënten. Na zijn 
post-doctorale studie forensic auditing aan 
de Erasmus universiteit, heeft hij zijn eigen 
in 1987 opgerichte organisatie, in 1999 als 
accountantskantoor te water gelaten. En 
zeiden wij ‘1987’? Jazeker, dat betekent dit jaar 
feest. Immers het zilveren jubileum kan met 
een gerust hart in de vele mooie maanden, die 
nog gaan volgen, gevierd worden. Persoonlijk 
kan ik vrij makkelijk een weekje reserveren 
om dit feestje luister bij te zetten. Zijn Carla 
zit ook in het bedrijf voor de lopende en 
komende zaken. Daarnaast kan Ron zich geen 
betere privéchauffeur wensen. Ja, dat moet 
u even weten. Immers, Ron mag niet meer 
rijden vanwege enig lichamelijk ongerief. 

nen beginnen. Een eerste aanzet is er al. Want 
in de ruimbemeten woning staat al een fraai 
wedstrijdbiljart, zodat wij meteen van de peri-
kelen in de Kazernestraat af zijn. Met op de 
parterre een uiterst fraai bargedeelte en op de 
eerste etage voldoende ruimte om allerhande 
kaartcompetities te kunnen spelen is de zaak 
zo goed als rond. Immers, de tweede etage 
is dan voor de kegelaars, die in deze intieme 
ruimte weer voldoende plezier zullen hebben. 
En op de derde etage is er gelegenheid om het 
diner te consumeren. Waarbij ongetwijfeld 
een rol speelt, dat de lift er al zit voor de aan- 
en afvoer. Dus meegebrachte etenswaren zijn 
niet perse nodig. 

Filiaalbedrijf
Maar Ron’s grootste liefhebberij blijft, jazeker, 
zijn Carla. Blijft er dan voor de neutrale lezer 
nog voldoende leesvoer over om van Ron een 
nog gelukkiger beeld te schetsen? Wat heet!? 
Wij gooien ‘Zuid-Afrika’ in de groep. Alsof 
je Mandela zelf hoort praten, zo enthousi-
ast barst hij los over zijn Zuid-Afrikaanse 
nederzetting. Ron en Carla hebben bewust 
gekozen voor een filiaalbedrijf in Zuid-Afrika. 
Fraai gesitueerd en op ‘gehoorafstand’ van 
het Krugerpark en vlakbij de Kaap wordt rust 
opgedaan. Daarnaast, dat heeft u onlangs nog 
in de krant kunnen lezen, was Zuid-Afrika een 
steunpunt en doorvoerpoort naar Indie. De 
oude VOC tijden werden perfect op de kaart 
gezet. En wie herinnert zich dat niet? 

Pijn lijden
Ron heeft dat huis daar laten bouwen. Midden 
in de natuur verblijven de Verschoortjes twee 
tot driemaal jaarlijks ruim drie weken in hun 
optrekje met zwembad. Grootste ellende is 
echter altijd weer de terugtocht. Immers, is 
er weer veilig geland op Schiphol, dan wordt 
schichtig gekeken wanneer de eerstvolgende 
heentocht per omgaand geboekt kan wor-
den. Ja, wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. 
Maar het is hard werken in de jungle. Wat 
dachten wij van een uit de kluiten gewassen 
tuin, die toch enig ploegwerk en onderhoud 
vraagt. Een klus, die Ron graag op zich neemt. 
Daarnaast gaat altijd ‘werk’ mee en blijft 

Terugtocht uit jungle
eindigt met heentocht

Ron toonde Lex zijn pand in Voorburg, zo te gebruiken 
als een dependance van de sociëteit.
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IJzerenheinig
Nou, wat dat rijden betreft het volgende. Wie 
kent Ron niet in zijn 45km rijdende Aixam, al 
scheurend op twee wielen waarmee hij de vele 
rotondes neemt? Ruim 10 jaar geleden heeft 
Ron twee herseninfarcten gehad, die zich 
aanvankelijk als zeer ernstig lieten aanzien. 
Maar Ron is ijzerenheinig aan het revalideren 
gegaan wat geresulteerd heeft in weer fulltime 
werken maar met een ‘tunnelvisie’ waardoor 
rechts en links niet gekeken kan worden. 
Dus Ron is goed bezig! Inmiddels is hij op 
bepaalde terreinen gaan samenwerken met 
een collega-accountantskantoor. Dit zou een 
aanloopje kunnen betekenen naar een fase 
over vijf jaar. Immers, dan wil hij zijn porte-
feuille voor een gedeelte overdoen aan zijn 
collega en wil zelf zich verder specialiseren in 
het fraai terrein van de mediaton. 

Optreden
Dat zal toch een hele verandering zijn. Zaak 
is immers om, zonder gerechtelijke stappen, 
partijen aan tafel te krijgen om te bemiddelen 
in een zaak waarbij partijen met bindende 
afspraken met wederzijdse acceptatie en 
respect uit hun zaak komen. Het werk wordt 
anders. Dus meer tijd voor elkaar. Meer tijd 
voor Zuid-Afrika. Meer tijd voor Feyenoord 
(?). Overigens en laten wij dat vooral niet 
vergeten. Als een van de vele Voorburgse 
leden is Ron, qualitata qua, ook zeer actief 

Voorzitter MKB spreker op Diës Diner 
Sociëteitslid Hans Biesheuvel, de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland, is spreker tijdens 
het Diës Diner op 9 mei. Hij zal met ons wetenswaardigheden delen over zijn werk als aan-
voerder van het MKB en zijn kijk op het ondernemersschap. Hans staat in het ledenboekje 
nog bescheiden vermeld als ‘ondernemer’, maar intussen wel een met bijzondere kwalitei-

ten. Biesheuvel investeert sinds 2000 in bedrijven 
nadat hij zijn bedrijf (technische groothandel) 
verkocht. Nu is hij eigenaar van PGZ dat met 
350 mensen 200 miljoen euro omzet heeft. PGZ 
levert o.a. goederen aan bouwmarkten.  

Hans Biesheuvel was op 18 maart gast in het programma 
van Harry Mens. 

in het Voorburgse. Met een scheef oog naar 
zijn achtergrond is hij op financieel gebied 
betrokken bij veel activiteiten zoals de stich-
ting Evenementen Leidschendam-Voorburg. 
De stichting ‘Mooi Voorburg’ staat op zijn 
palmares. En laten wij ook niet zijn optreden 
vergeten in de gemeenteraad. 

En dan natuurlijk ook de Vlietdagen. Ook 
daarbij kwam Ron leuk uit de hoek. Hij 
regelde voor de soosleden een apart tripje 
waarvoor 150 Euro betaald moest worden. Wijs 
geworden voor de betrekkelijke behoeftige 
omstandigheden van de leden is dat aanzien-
lijk verlaagd. Maar wij hebben wel gelachen. 
Zoals duidelijk wordt, Ron blijft een bijtertje. 
Samen met Carla zijn zij debet en credit en 
complementeren elkaar perfect waardoor alle 
‘frivoliteiten’ keurig in balans blijven.

Ron kort na de behandeling aan zijn linker oog.
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I N  M E M O R I A M

WILLEM VAN ZANEN
1937 - 2012

Op maandagmorgen 20 februari bereikte ons het droeve bericht, dat na een soms moeilijk, maar altijd 
rijk en avontuurlijk leven rustig was overleden onze Soosvriend Willem van Zanen. Nadat hij in 2001 
samen met Henk Lansink door Hans Knoester werd geïntroduceerd en door de Ballotagecommissie, 
destijds onder leiding van Wim Spendel, werd aangenomen als lid van de Sociëteit liet hij weinig 
woensdagavonden verstek gaan. Wie herinnert zich niet het stalen gezicht, waarmee hij een verhaal 
vertelde dat uiteindelijk een goed geslaagde mop bleek te zijn. Zijn lachend gezicht sprak boekdelen.

Na zijn opleiding tot meester-schilder vertrok Willem naar Amerika, alwaar hij een schildersbedrijf 
opzette. Teruggekomen in Scheveningen nam hij het schildersbedrijf van zijn vader over en begon 
met Carla het hotel “Van Zanen” in het Belgisch Park. Wim was een gelovig man met een enorme 
passie voor Israël. Ondanks de drukke werkzaamheden bleef er genoeg tijd over om met Carla te 
reizen. Amerika met de kinderen en kleinkinderen, Australië, Zuid Afrika, maar ook dichter bij huis 
Duitsland. Een grote belevenis was de cruise, samen met Henk en Eveline, van Los Angelos via 
Mexico, Costa Rica, door het Panamakanaal naar Miami. Vandaar met de auto naar Key West, de 
Everglades en Cape Kennedy.

Toch kwam er eind 2010 een eind aan de gezellige uitstapjes, omdat fysieke problemen hem nood-
zaakten thuis in zijn gemakkelijke stoel van zijn geliefde klassieke muziek te genieten. In het begin 
probeerde hij ondanks alles woensdag aanwezig te zijn, maar zitten viel hem steeds zwaarder. Steeds 
vaker werd hij voor kortere of langere tijd opgenomen in Bronovo, waarbij werd geprobeerd hem van 
de pijn af te helpen. Zijn opname op 15 december werd het begin van een zorgelijke periode eerst in 
Bronovo en vervolgens in Antoniushove. Half februari gaven de artsen een sprankje hoop op mogelijk 
herstel. Het mocht echter niet zo zijn.

Donderdag 23 februari hebben wij onder grote belangstelling afscheid genomen van een liefdevolle 
echtgenoot, vader en opa en daarnaast graag gezien Sooslid.
Wij wensen Carla, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Henk en Eveline Lansink



Stevinstraat 249
2587 EJ  Den Haag
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info@dpsproperties.nl
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Donald Schuurman
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Aankoop

Verkoop

Bemiddeling van
onroerende goederen
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Zeilstra Makelaars - Groot Hertoginnelaan 263 - 2517 ET  Den Haag - Tel: 070 346 92 46 - www.zeilstramakelaars.nl

Herman Scholten

Menno Alkema

“Dat zijn wij”

uw wensen, ons werk

Uphof  Wijnen    Voor mensen met smaak
Leverancier van wijnen aan de horeca en het bedrijfsleven.•	
Sociëteitleden welkom. U kunt rekenen op een smaakvol advies.•	
Wijnen uit bijna alle wijnstreken van de wereld. Grote voorraad.•	
Wijn relatiegeschenken zoals kistjes. •	
Leverancier van winedispenser “diWine”, wijntap per glas.•	

‘Het leven is te kort om slechte wijn te drinken’
www.uphofwijnen.nl      mobiel 06-51.723.612  of  tel. 070-393.49.58
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De zonnestorm geeft wel iets meer hitte van 
onze zon. Wij kunnen verwachten, dat 2012 
iets warmer zal zijn dan de voorgaande jaren. 
Hier de gegevens van zo’n elf jaar terug over 
het gemiddelde zonnevlekken getal:

1999 gaf 93,3 - het was een extreem warme 
zomer

2000 gaf 119,6 - het was in de zomer uitzon-
derlijk warm

2001 het zonnestorm jaar gaf 111 - het was in 
de zomer zeer warm

2002 gaf 104,1 - het was in de zomer eveneens 
zeer warm

In de volgende jaren ging het gemiddelde 
zonnevlekkengetal sterk omlaag, maar de 
zomers bleven nog een aantal jaren warm; 
duidelijk een na-ijl geval! Wij zullen zien of 

‘O land van mest en mist,
van vuilen, kouden regen..’
Door Sjoerd van der Veen

Zonnestorm en uw leven op deze aarde. Dit was het onderwerp van de Vernuftelingen discussie 
van 29 februari. Men vreesde schade aan de elektrische systemen op aarde toen de storm had 
plaatsgevonden; er is niets gebeurd! Voor uw algemene kennis iets over deze storm van deeltjes 
vanaf de zon: Door een onverklaarbare oorzaak is er elke elf jaar een storm. Men vreest dus elke elf 
jaar een schade zoals is ervaren in 1858.

inderdaad de zonnestorm van eind januari 
wat invloed op het weer heeft. Maar bedenk, 
Nederland blijft wel Nederland met slechts 
een paar graden jaar temperatuurverschil 
met een ander jaar. Het jaar 2010 had een 
wintertemperatuur van 1,1 graad, een lente 
van 8,9 graad, een zomer van 17,7 graad en een 
herfst van 9,9 graad. In het zonnestorm jaar 
2001 was dit respectievelijk 4,1 (winter), 9,1 
(lente),17,4 (zomer) en 11,6 (herfst)!

Omdat wij op 1 mei wederom onze dies vie-
ren, wordt gememoreerd naar het beroemdste 
weergedicht, dat een typisch weerbeeld van 
Nederland weergeeft. Het betreft een gedicht 
van P.A. de Genestet uit het oprichtingsjaar 
1851, over de maand november:

O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen,
Doorsijperd stukske grond, vol killen dauw en damp,
Vol vuns onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen!
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp.

O saaie brij-moeras, o erf van overschoenen
Van kikkers , baggerlui, schoenlappers, moddergoon,
Van eenden groot en klein, in allerlei fatsoenen,
Ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon!

Uw kliemerig klimaat maakt mij het bloed in de 
aderen
Tot modder; ‘k heb geen lied, geen honger, vreugd 
noch vree.
Trek overschoenen aan, gewijde grond der Vaderen,
Gij - niet op mijn verzoek- ontwoekerd aan de zee.
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Het jaarlijkse KoningsKegelen blijft een 
verhaal apart. Een prettig geluimd gezelschap 
treedt vol goede moed aan om met vermeend 
gevoel voor de rechte lijn en de koers van de 
bal, de kroon van de avond te verwerven. De 
jasjes gaan uit, de clubdas blijft om. Eenmaal 
links gepositioneerd met de rechterduim in 
de bal is er geen ontkomen meer aan. Het is 
nu of nooit. De ogen van de medespelers zijn 
scherp gericht op resultaat van de actie. Zij 
volgen de worp nauwlettend als ouders  hun 

kind op eerste zwemles. Arm gestrekt, been 
omhoog. De kegelaar wacht meteen prijzende 
en bemoedigende commentaren, ook al vliegt 
de bal na vier meter stuiterend van de baan: 
‘Mooi opgezet, maar net iets te wild’
‘Ajjj, die had iets meer effect moeten hebben’
‘Oehhh, dat scheelde maar weinig’
‘Dat is ‘m helemaal, vol erin’
‘Probeer eens een lichtere bal’
‘Die andere baan loopt lekkerder’
‘Ggggg, daar gaat mijn gemiddelde’

Jan Planken onbetwiste winnaar KoningsKegelen

‘Mooi opgezet, maar net iets te wild’

Kegelaars werden nauwlettend gevolgd door andere kegelaars.
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Steevast luidt applaus als alle negen omgaan. 
De bel rinkelt triomfantelijk. Zo moet het! De 
standen komen  secuur in krijt op het bord. 
En na 2 x 10 worpen liegen de cijfers niet. Jan 
Planken pakt de ‘gouden’ kroon met 100 pun-
ten. Paul Groot en Koos van der Kruk volgen 
met zilver en brons. Voorzitter Rob van Hulst 
(Anonymus) speldt de onderscheidingen op. 
Daar kun je natuurlijk mee thuis komen. 
Het was een mooie avond die 14e maart, zowel 
voor de dertien deelnemers als de trouwe 
supporters.  (AvB)

Wisselende 
berichten uit de 
ziekenboeg
Door Marius Roeterdink

Met Sjaak Hooymans gaat 
het langzaam vooruit. Hij 
verblijft nu in een revali-
datiecentrum en mag met 
de weekeinden naar huis. 
Deze maand gaan ze alles 
weer evalueren en weten 
we of Sjaak naar huis mag. Hij wordt door 
de fysiotherapeut iedere dag onder handen 
genomen om te proberen hem met kruk-
ken te laten lopen. Zijn spraak is ook aan 
het verbeteren en het is zelfs zover, dat op 
dinsdag en donderdags een paar soosleden 
bij hem op bezoek gaan om met hem een 
paar potjes klaverjas te spelen, waar hij erg 
van geniet.

Met Jan Bekkers is het 
nog altijd hetzelfde, gaat 
niet vooruit, maar ook niet 
achteruit. Loopt nog wel 
kleine stukjes met zijn 
hondje, maar is gauw moe. 
Hij laat de soosleden allen 
groeten, maar ziet het voorlopig nog niet 
zitten ‘acte de présance’ te geven.

Gert Kok maakt nu een 
zware tijd door. Hij 
ondergaat na zijn opera-
tie 20 bestralingen in het 
Westeinde Ziekenhuis en 
het is dus maar afwachten 
of dit aanslaat. Wij wensen 
Gert veel sterkte toe in deze belangrijke 
fase.
  

De winter heeft de gezondheid van een 
aantal soosleden geen goed gedaan!

Jan Planken krijgt de gouden kegels opgespeld door 
Anonymus voorzitter Rob van Hulst.

De 2e en 3e prijs bij  het KoningsKegelen gingen naar Paul 
Groot en Koos van der Kruk.
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Een bikkelhard gevecht
Die Dierentuin is er niet zonder slag of stoot 
gekomen. Het initiatief tot oprichting werd 
genomen door de Haagse arts Leonardus 
Verwey, en gesteund door een  hoge militair: 
Majoor J.Revius. Dokter Verwey ijverde voor 
gezondmakende natuur in de stad en meende 
dat een planten- en dierenpark daartoe zou 
kunnen bijdragen. Zo’n park zou ‘het welbe-
vinden van nijvere burgers en nette midden-
standers’ bevorderen, en een verrijking bete-
kenen van de stedelijke cultuur. Verheffing 
des volks, zoals dat toen heette. Ook zou het 
een trekpleister zijn voor vreemdelingen en 
andere niet-inwonenden van Den Haag. Niks 
op tegen, zou je zeggen.
Maar de hogere kringen verzetten zich furi-
eus tegen dat plan. Zij waren bang dat hun 
privileges en bevoorrechte posities in de 
toenmalige standenmaatschappij zouden gaan 
lijden onder te veel gunsten voor de ‘gemene 
(=gewone) burger’, dus die zojuist genoemde 
nijvere burgers en nette middenstanders. Het werd 
een bikkelhard gevecht tussen de hogere stan-
den en vertegenwoordigers van de burgerij. 
Uiteindelijk, na jaren van gesteggel, wonnen 
Verwey en de burgers, mede doordat de dok-
ter benadrukte dat ook de wetenschap baat 
zou hebben bij bestudering van het planten- 
en dierenleven in de tuin. Vandaar ook die 
bovengenoemde zondagse naam van de Tuin.

Een groot succes
Op maandag 15 juni 1863 werd de Tuin offici-
eel geopend, en vanaf het eerste ogenblik was 
het succes groot.
Ten eerste natuurlijk omdat er in het prach-
tig aangelegde park – met een grote klok van 

Plattegrond Dierentuin

heuse bloemen, en met aangename wandel-
paden en overal bankjes langs grote vijvers – 
een weelde aan inheemse en exotische bomen, 
planten, heesters en bloemen was te bewon-
deren. En ten tweede omdat er een (aanvanke-
lijk weliswaar  bescheiden) aantal levende en 
opgezette dieren te zien was: tamme en wilde. 
In- en uitheemse vogels in riante volières, en 

In Den Haag, op de hoek van de Zuid-Hollandlaan en de Koningskade, staat sinds medio vorige 
eeuw een kolossaal Provinciehuis. Iedereen kent het, met zijn gekromde gevel. Ooit, zo’n ander-
halve eeuw geleden, lag op diezelfde plek een lieflijk park, in wat toen nog de Westbenoordenhoutse 
Polder heette. Dat park had een plechtige naam: Tuin van het Koninklijk Zoölogisch-Botanische 
Genootschap van Acclimatatie. Maar in Den Haag kende de toenmalige bevolking het onder een 
huiselijker naam: de Haagsche Dierentuin. Het was de eerste en tot de dag van vandaag de enige 
echte dierentuin in onze stad.

Hoofdingang, met kassa’s (J.A. Last, lithografie 1867)

Sociëteit De Vereeniging en de voormalige Haagsche Dierentuin (1)       Door Karel Korswagen
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verder geleidelijk aan één of meer leeuwen, 
tijgers, olifanten, wolven, zebra’s, dromedaris-
sen, lama’s, apen, en in een hoekje van het 
park beren. Er waren prachtige glazen kassen 
van enorme afmetingen voor de flora, maar de 
levende have moest het -- voor hedendaagse 
begrippen -- met wel erg kleine en benauwde 
hokken en kooien doen. De beren leefden 
bijvoorbeeld in een ‘berenkuil’, en die kuil 
was eigenlijk weinig anders dan een grote 
cementen cilinder met getraliede kijkgaten, in 
een hoekje van het park.  Dan hadden de apen 
op een kunstmatig stukje rots het wel wat 
beter. En ook de zeer populaire olifant Betsy. 
En de vele papegaaien die -- vlak bij de fraaie 
toegangspoort, en gezeten op palen aan beide 
zijden van de statige oprijlaan -- de bezoekers 
een hartelijk welkom toekrijsten in ruil voor 
een pinda.
Centraal in het park lag het Hoofd- of Con-
ver satie gebouw, dat voor allerlei evenementen 

kon worden benut. Daar vlak bij, op een open 
plek was een muziekkiosk gebouwd van zeer 
forse afmetingen. Op zondagmiddagen en op 
zomeravonden concerteerde er een militaire 
kapel. 

In zeer korte tijd ontwikkelde het park zich 
tot een ware ontmoetingsplaats. Voor ‘toute 
La Haye’, maar aanvankelijk toch bij uitstek 
bedoeld als een trefpunt voor de nette Haagse 
burgerij: de nijvere burgers, de hardwerkende 
kleine middenstanders en de lagere ambtena-
ren. Hier konden ze genieten en zich ont-
spannen. Hier was volop vertier. En dàt tegen 
een zeer schappelijk bedrag voor het lidmaat-
schap van de Tuin, met permanente entree. 
Of tegen een zeer laag dag-entreebedrag, dat 
alleen voor de allerarmsten een belemmering 
zou kunnen betekenen om binnen te komen. 
Maar dat laatste vonden de iets minder armen 
dan weer niet zo erg.

Hoofdgebouw, met links de muziektempel (Architect S. de Vletter; H.W. Last, lithografie 1865)
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Steeds meer soosleden waren daar te vinden

Wat heeft onze Sociëteit met dit alles 
te maken?
Toen de Dierentuin in 1863 geopend werd, 
was onze soos twaalf jaar oud. Ze had inmid-
dels een ledental om trots op te zijn. Maar …. 
elke vereniging beleeft tijdens haar bestaan 
goede en minder goede of zelfs slechte tij-
den, ups en downs. Perioden van voorspoed 
(waarin alle leden graag delen) en van tegen-
spoed (als zwartkijkers en sombermansen 
plotseling ontdekken en luid verkondigen wat 
er in de vereniging, en vooral in het bestuur 
(!) allemaal niet deugt of wat er zelfs helemaal 
niet is, ‘terwijl het er toch zou moeten zijn’).
Wie de geschiedenis van onze sociëteit kent, 
weet dat ook De Vereeniging pieken en dalen 
heeft gekend. 
Het eerste dal was er zo’n twaalf jaar na de 
oprichting. Het gaat dan goed met de soos. 
Ze is weliswaar krap bij kas, maar bijna elke 
dag en vooral ook elk weekeinde is er wel 
wat te doen: feesten en soirees in de grote 
Feestzaal, concerten van een militaire kapel 
in de tuin, biljart-, kaart- en kegelwedstrijden 
in de diverse ruimten. Bestuur en feestcom-
missies spannen zich tot het uiterste in om 
het de leden naar de zin te maken. Maar 
plotseling, voor het eerst tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in 1864, begint er wat te 
broeien. Er ontstaat een sfeer van blasé-erig-
heid, van ‘is dat nou alles’, van ‘niks deugt’, en 
van ‘we willen wat anders, wat nieuws’. 
En laat die sfeer van mopperkonterij nou 
samenvallen met het eerste gloriejaar van de 

Dierentuin! Enkele soosleden hebben die 
tuin ‘ontdekt’(op loopafstand van de soos), en 
vinden dat dáár álles véél béter is. Bovendien is 
er in die Tuin ook muziek van een militaire 
kapel. “Nou ja, eigenlijk wel net zulke muziek als 
in onze eigen soostuin, maar dáár tóch in een nóg 
véél grótere tuin”. En “de lidmaatschap-, entree- en 
consumptietarieven zijn dáár óók véél láger”. En 
ja hoor, de onvrede en daarmee de uittocht 
naar de Dierentuin komt op gang. Begin 1865 
is het ledental al met 43 verminderd. En dat 
aantal wordt nog groter. De vraag rijst zelfs of 
de sociëteit maar niet moet worden opgehe-
ven. Maar zo ver komt het niet, en geleidelijk 
aan herneemt het sociëteitsleven zijn gewone 
gangetje, met kort daarna weer een stijgend 
ledental.
Ook andere sociëteiten lijden verliezen. Net 
als in De Vereeniging ervaren daar heel wat 
leden de aantrekkelijkheid van de Tuin. Maar 
velen van hen (óók een aantal minder balorige 
leden van onze eigen sociëteit) willen toch 
hun oorspronkelijke stek niet in de steek 
laten. En ze vinden voor hun dubbel gevoel 
een fraaie oplossing. Welke? Een dubbel 
lidmaatschap: van de eigen sociëteit èn van de 
Tuin.
De hogere standen, inclusief de leden van socië-
teiten, zijn er in steeds grotere (en dominante) 
aantallen aanwezig. Mede daardoor, onver-
mijdelijk, verliest de Dierentuin wel wat van 
de aanvankelijke bestemming: van trefpunt 
en domein bij uitstek voor de hardwerkende 
kleine middenstanders en lagere ambtenaren. 
De sfeer is niet meer zoals in de beginjaren. 
Maar het blijft er wel druk.
Tot zo ver iets over de Zoölogisch-Botanische 
Tuin in de jaren zestig van de negentiende 
eeuw, en over de contacten van onze Sociëteit 
met die Tuin. Niet wereldschokkend, maar 
wel aardig om te vertellen. En ruimer gezien: 
tekenend voor de sociale verhoudingen in die 
tijd. Sociëteit en Dierentuin zijn hun eigen 
weg blijven gaan. Formele contacten zijn er, 
voor zover ik kan nagaan, niet geweest. Maar 
beider verdere geschiedenis is er niet minder 
interessant om. Over die van de Dierentuin 
nog wat meer in de volgende aflevering.

De berenkuil, een beetje weggedrukt in een hoekje van 
het park
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Vorstelijke gebouwen en fraaie beelden. Den Haag is er bijzonder rijk aan. Ze zijn met name terug 
te vinden in een cirkel van slechts enkele honderden meters rond de Sociëteit. Ook voor Bert 
Lemckert is het een lieve lust om daar bij stil te staan. In deze aflevering van ‘Links & rechts van de 
Sociëteit voert Bert ons langs de kerk aan de Parkstraat, Pulchri Studio en het beeldje van Flaneur.  

Links & rechts van de Sociëteit  Door Bert Lemckert

Op het Lange Voorhout tegenover nummer 
42 staat een joyeus beeldje van Mr. Eduard 
Elias, beter bekend als Hendrik Hagenaar, het 
pseudoniem waaronder hij in Het Vaderland 
typerende stukjes schreef over zijn leven in 
Den Haag. Een andere naam die hij zichzelf 
toedichtte was FLANEuR, want flaneren deed 
je bij uitstek op het Lange Voorhout. Het 
inmiddels karakteristieke beeldje werd in 1968 
gemaakt door Theo van der Nahmer. In de 
sokkel staat gebeiteld ‘Ik zie rond ... en glim-
lach’. Elias overleed in 1967 aan een hartaanval 
toen hij de trein nam voor een journalistieke 
reis naar Tunis. 

Aan de Parkstraat torent de HEILIGE JACOBuS DE 
MEERDERE KERK 91 meter uit boven dit deel van Den Haag. 
Het is een neogotisch gebouw met de beroemde P.J.H. 
Cuypers als bouwmeester in 1875-1876. De kerk is diens enige 
meesterwerk in Den Haag. 
Achter in de kerk, onder de orgeltribune, staan houten beel-
den van Maria en Jozef in barokstijl, daterend uit circa 1700 
en afkomstig uit de schuilkerk aan de Oude Molstraat. In 
2002 begon een omvangrijke restauratie van het kerkgebouw, 
die in 2010 voltooid werd. 
De Heilige Jacobus de Meerdere Kerk wordt geleid door 
pastoor dr Ad van der Helm, die op zijn lijstje heeft staan dat 
hij als buurman leden van de Sociëteit een rondleiding gaat 
geven.  

De geschiedenis van PuLCHRI STuDIO gaat 
terug tot de 16e eeuw. De oudste bronvermel-
ding dateert van 1543. Het huis aan het Lange 
Voorhout 15 is sinds 1900 de zetel van de 
Haagse Kunstenaarsvereniging. Architect Paul 
de Rieu ontwierp de grote kunstzalen, die in 
de tuin en aan de Hoge Nieuwstraat zouden 
verrijzen. Pulchri geniet landelijke bekendheid 
met zijn talrijke tentoonstellingen.
Bij mooi weer is het voor bezoekers goed 
toeven in de omsloten binnenplaats. Voor veel 
Hagenaars een plek bij uitstek om de lunch 
te gebruiken. Het culinaire gedeelte daar is in 
handen van Boenk. 
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21 maart 2012, dag 1 van de lente, volop zon 
die buiten en binnen scheen. Wat deze woens-
dag bijzonder maakte was dat de vaders met 
33 dochters en/of schoondochters aan hun 
arm meenamen voor dit familie-avondje. Al 
bij de borrel heerste er een gezellige sfeer. De 
aanwezigheid van zoveel lieftallige dames had 
echt impact. Een kleindochter (die van Andre 
Nap) waagde zich direct al op de kegelbaan 
en met de eerste worp in haar leven scoorde 
ze meteen een 7. Een talent! Dan even naar 
buiten voor de staatsiefoto. 

Zangkunsten
Anonymus’ voorman Rob van Hulst was naast 
hofleverancier ook tafelpraeses. Tijdens zijn 
openingswoord, wederom zonder elektrisch 
geluid, gaf hij blijk van zijn trots en die van 
alle aanwezige vaders. De gebruiken tijdens 
onze avonden werden uitgelegd op Rob’s 
onnavolgbare wijze: plezierig warrig met sym-
pathieke inslag. De jarigen Menno Alkema en 
Erik Padding trakteerden op een glas wijn. 
Mannelijke zangkunsten werden daarmee 
meteen op de proef gesteld en bij het tweede 

glas geven de dames voluit blijk van een top-
performance. Menno en Erik volgen het min-
zaam. Bij afwezigheid van Cees Buskens zette 
Hans Lamb het lied in. 

Hilarisch
Bij het diner wachtte als extraatje een smake-
lijke spoom. Anonymus geeft wederom blijk 
van hun feminin side, bravo. Onder verwijzing 
naar de Franse avond vorig jaar, wordt tijdens 
het “feest der herkenning” een aantal destijds 
gemaakte karikatuurschetsen getoond. Wie is 
wie? Niet alle tekeningen scoren maar hila-
risch is het zeker. 
Superlatieven schieten te kort als Peter Robijns 
de dames uitbundig bedankt voor hun acte de 
presence. Met woorden als “de toekomst” en 
“groeibriljanten” wil hij, mede uit hoofde van 
de wervingscommissie, de dames verleiden om 
hun ervaringen van deze avond thuis te delen. 
Wie weet wat daarvan komt.  

Manlief
Een limerick aan het adres van Menno pas-
seert de revue met een behoorlijk Ajax-gehalte. 

Allemaal groeibriljanten aan de arm van papa       
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Namens de dochters neemt Manon van Hulst 
het woord en prijst de geboden gastvrijheid. 
Ze memoreert dat zij als kind en het gezin 
vaak in de sociëteit doorbrachten toen opa 
nog voorzitter was. Een leuk kijkje in de 
familie- en Soosgeschiedenis. Alleen wil het 
haar nog maar niet lukken om manlief naar 
de Soos te krijgen. Dat komt misschien nog. 
Paul Vos en Rob van Hulst sluiten het diner 
af door alle, minus drie ‘niet geregistreerde’ 
dames voor hun aanwezigheid te bedanken 
met een rode roos. 
Na de koffie wordt er nog heerlijk nagebor-

reld en Menno en zijn dochters stelen de 
show met kegelen. 
Het was een zeer geslaagde avond en we zien 
alle dames graag over twee jaar weer terug 
voor een herhaling van zo’n feestelijk avondje 
Soosbeleving. 
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