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

Kopij inleveren vóór 20 april bij Herman Schoonman

 Functie Functie Telefoon
 Verantwoordlijkheid jaar 

Bestuur
Cees Postema Voorzitter  3° 070 ‑ 323 88 �7
Gerard Hoogerwerf  Secretaris 5° 070 ‑ 323 99 86
Menno Alkema  Penningmeester 2° 070 ‑ 346 46 52
Cees Buskens Commissaris Gebouwen 28° 070 ‑ 386 �5 56
Wolf Janssen Commissaris Interne Zaken �° 070 ‑ 323 4� 59
Leo de Bruin Lid �° 070 ‑ 360 32 66
Peter Robijns Lid �° 070 ‑ 386 �7 40

Administratie   
Jan Kersten  5° 070 ‑ 448 08 59

Ballotagecommissie   
Koos van der Kruk Voorzitter 7° 070 ‑ 366 55 75
Hans Eijzenbach  Secretaris 4° 070 ‑ 35� 25 69
Dick Meuldijk  Lid 5° 070 ‑ 347 55 45
Lex Rozenboom  Lid 3° 070 ‑ 399 �5 56
Paul Groot  Lid 2°

Bibliothecaris   
Karel Korswagen  Bibliothecaris  070 ‑ 328 �8 92

Web-site   
Ed Croqué  Beheerder 3° 070 ‑ 34� 32 89
Gerard Hoogerwerf Vertegenwoordiger Bestuur �° 070 ‑ 323 99 86

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

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

Het Gezelschap Anonymus   
Johan van Kampen Voorzitter �° 070 ‑ 402 0� 57
Wolf Janssen Vertegenwoordiger Bestuur �° 070 ‑ 323 4� 59 

Kascommissie   
Jan Beekhuizen  Voorzitter 2° 070 ‑ 397 66 39
Rob van Hulst  Lid 2° 070 ‑ 387 �0 97
Paul Groot  Lid 2° 070 ‑ 399 �5 56

Restauratiecommissie   
Cees Buskens  2° 070 ‑ 386 �5 56
Gerard Hoogerwerf  2° 070 ‑ 323 99 86
Stephan Loomans  2° 0�72 ‑ 58 63 70

Contact Zieken   
Marius Roeterdink Namens het Bestuur 4° 070 ‑ 345 47 �9
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aannemer van onderhoudswerken

Verbouwingen
Renovatie
Onderhoud
Uitbouwen

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

  Leo de Bruin

Herenmode - Maatconfectie
Overhemden naar maat

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

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

A.A. Weimar
Ko

os 
van

 de
r K

ru
k

Stuyver
Makelaardij o.g.

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

(VER)KOOP  (VER)HUUR  TAXATIES  BEHEER
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Samenstelling van het Bestuur

Hoera! Na twee jaar eindelijk op sterkte. Na de 
toezegging van Peter Robijns zich ook in het Be‑
stuur te willen inzetten voor onze Sociëteit, kon‑
den wij hem op de Algemene Vergadering voor‑
dragen als onze kandidaat en hij is terecht door 
jullie verkozen. 

Van achter de bestuurstafel

De afspraak is dat Peter vooralsnog geen speci‑
fieke taak krijgt binnen het Bestuur, hij wil zich 
eerst inwerken. Omdat besloten is dat ik de ta‑
ken voor de web‑site zal gaan coördineren dient 
het schema uit Forum nummer � als volgt te 
worden aangepast.

Naam Primaire taak Secundaire taak

Cees Postema Voorzitter

Gerard Hoogerwerf Secretaris • Lid commissie uitvoering restauratie,
• Redacteur rubriek “van achter de Bestuurstafel“
• De web‑site

Menno Alkema Penningmeester

Cees Buskens Commissaris gebouwen • Lid commissie uitvoering restauratie

Wolf Janssen Commissaris Interne Zaken • Afgevaardigde in Anonymus,

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

Peter Robijns Lid • Contacten jongere leden



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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Het archief
Als jullie dit lezen is de herinrichting van het ar‑
chief achter de rug. De wanden zijn gesaust, de 
nieuwe vloerbedekking is gelegd en drie nieuwe 
archiefkasten staan opgesteld. Van deze kasten 
is er een bestemd voor memorabilia, één voor 
administratieve bescheiden en één voor foto’s 
en andere zaken. Voorts staat er een tafel met 
4 stoelen, zodat de ruimte tevens gebruikt kan 
worden als reserve vergaderruimte. Het resul‑
taat laat ik jullie graag zien.

De Algemene Vergadering
De op 4 maart gehouden Algemene Vergade‑
ring is op uitstekende wijze verlopen. Het ver‑
slag kunnen jullie vinden op onze web‑site.

Het Huishoudelijk reglement
In de Algemene Vergadering zijn de door het 
Bestuur voorgestelde aanvullingen op het H.R. 
aangenomen. Dat betekent onder andere dat 
het meedoen aan het afmeld/meld systeem 
vanaf nu verplicht is. De presentielijsten/ kassa‑
lijsten worden ons voor inzage ter beschikking 
gesteld zodat door de EC kan worden nagegaan 
of jullie je aan deze verplichting houden. 
Vanaf heden kan het Bestuur dus sanctionerend 
optreden, het ziet er naar uit dat dit gelukkig 
niet nodig zal zijn.

Ventilatie Rookzaal
Deze voorziening is gereed en functioneert uit‑
stekend.

De tafel van Ben
De huiskamertafel met 6 stoelen van Ben Gron‑
heid is door de familie geschonken aan de Soci‑
eteit. een prachtige aanwinst die in de rookzaal 
is neergezet. Met dit geschenk zal de herinne‑
ring aan een markant en geliefd lid geïntensi‑
veerd worden. 

De naamswijziging van Boenk & de Groot
Op maandag 2 maart heeft Boenk & de Groot 
haar jaarlijkse relatieborrel gehouden in onze 
Sociëteit. Deze happening was tevens aanlei‑
ding hun nieuwe naam en logo te presenteren. 
Een sierlijke oranje B als logo met daaronder de 

nieuwe naam “BOENK”
Jullie hebben ongetwijfeld in de pers daarover 
gelezen.

Het Bestuur was ook uitgenodigd en ‑ eerlijk is 
eerlijk ‑ met trots hebben wij genoten van het 
enthousiaste commentaar op onze prachtige 
locatie. De meeste aanwezigen kende onze So‑
ciëteit niet en waren vast van plan daar nu wel 
gebruik van te gaan maken. 
Een prachtige promotie voor onze Sociëteit.

De website
Het bezoek aan onze site is spectaculair toegeno‑
men en het Bestuur heeft de overtuiging dat dit 
communicatiemiddel eindelijk is geaccepteerd. 
Ter vergelijking: januari 2008 50 bezoekers en 
302 paginahits, januari 2009 525 bezoekers en 
2�96 paginahits. Om jullie tegemoet te komen 
zal de site nog toegankelijker worden gemaakt 
door de opzet aan te passen. De nieuwe opzet 
staat op de volgende pagina.

Bij zo’n grote bezoekfrequentie wordt het voor 
enkele van jullie interessant om te gaan adver‑
teren, geïnteresseerden  kunnen zich bij mij 
melden.

Energieverbruik
Sinds medio 2006 is energiebesparing één van 
de speerpunten van het Bestuur. Hoewel het 
niet de taak van mij was daarin initiatieven te 
ontwikkelen heb ik de uitdaging toch op mij ge‑
nomen. De door mij toegepaste systematiek en 
ingrepen in de technische installaties hebben 
effect gesorteerd. Onderstaand het resultaat:

2007
Vanaf ultimo 2006 is de gasprijs met �5% 
gestegen en ons verbruik met 32% afgeno‑
men. Restitutie in 2007 € 4.600 en in 2008 
€ 2.500 dus in totaal € 7.�00. 

2008
De besparing van 2007 is geïnvesteerd in twee 
nieuwe hoog rendement verwarmingsketels.
Vanaf ultimo 2006 is de elektriciteitsprijs met  
�7% gestegen en is ons verbruik met �5% afge‑
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Nieuwe opzet website

AlGEmEEN GEDEElTE

Home

Historie

Organisatie Bestuur

Commissies

Het Gezelschap Anonymus

Lidmaatschap

Accommodatie Ligging en accommodatie

Foto’s en tekst

Exploitatie Doorklikken naar Boenk

Contact

Sponsors advertenties

INFORmATIE voor lEDEN

Login

Home

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Algemene Vergadering Notulen etc.

Ledenlijst

E‑mail adressen van leden

Bestuur Mededelingen

Ballotage commissie Info over kandidaten

Exploitatiecommissie Mededelingen

Het Gezelschap Anonymus Jaarprogramma

Inschrijving activiteiten

Foto’s festiviteiten

Activiteiten Activiteit door leden georganiseerd

Menu’s Doorklikken voor afmelden/melden

Het Forum

Terug naar Home
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nomen. Restitutie in 2007 € �.200 en in 2008 
verwachten wij € �.800 dus in totaal € 3000.

Omdat de energiekosten nu door Boenk wor‑
den betaald is voor ons de druk van de ketel. 
Uit maatschappelijk belang blijf ik toch de vin‑

ger aan de pols houden. Ook is het van belang 
de voorschotbetalingen in evenwicht te houden 
met het werkelijke verbruik.

Gerard Hoogerwerf, secretaris

ledenthermometer
De laatste melding over het ledenbestand is ge‑
weest in Forum nummer 7 van vorig jaar. Nu 
er eindelijk weer een invulling is in de functie 
van Commissaris Interne Zaken wordt de draad 
weer opgepakt.

Omdat Wolf op dit moment niet over beide 
handen kan beschikken, neem ik het voor heem 
waar. Na het opzeggen van Rob Gimbel zijn er 
onderstaande mutaties geweest.

De persoonlijke gegevens van de nieuwe leden 
stonden vermeld op het voorhangformulier in de 
Sociëteit, van de nieuwe kandidaten kunt u deze 
gegevens nu vinden.
Misschien is het wel goed de procedure voor de 
kandidaten die voorhangen nog eens bekend te 
maken.

H.R. artikel 06
8. Gedurende drie maanden na de in lid �2 voor 

aspiranten genoemde datum van ingang  
‑ de periode van voorhangen ‑ zal ieder lid 
het recht hebben om ‑ onder vertrouwelijk 
couvert ‑ zijn bezwaren jegens de aspirant 
bij de secretaris van de Ballotagecommissie 
in te dienen. Te laat ingediende bezwaren 
zijn niet ontvankelijk. 

9. Zodra gedurende de onder lid 8 genoemde 
drie maanden zodanige bezwaren ter ken‑
nis van het Bestuur komen ‑ hetzij schrifte‑
lijk via de Ballotagecommissie hetzij uit zelf 
verkregen informatie ‑ dat de aspirant niet 

Naam Status van aspirant lidmaatschap overleden

Jos Hennequin 0�‑�0‑08 0�‑03‑09

Frits van Manen 0�‑��‑08 0�‑02‑09

Albert Vervest 28‑�0‑08

Leo Reichert 0�‑��‑08 0�‑03‑09

Niels van Deursen 0�‑0�‑09

Ernst van Hillen 0�‑02‑09

Theo van der Meij 0�‑03‑09

als lid zal kunnen worden toegelaten, zal het 
Bestuur terzake een beslissing nemen. Deze 
beslissing zal schriftelijk aan de aspirant, de 
introducent, de Ballotagecommissie en aan 
de leden worden gemeld. 

�0. Indien na het verstrijken van de in lid 8 ge‑
noemde drie maanden de Ballotagecommis‑
sie van oordeel is dat de aspirant als lid kan 
worden toegelaten, zal zij dit adviseren aan 
het Bestuur. Het Bestuur zal dan een beslis‑
sing nemen. Deze beslissing zal schriftelijk 
aan de aspirant, de introducent, de Ballota‑
gecommissie en aan de leden worden ge‑
meld.

��. Bij het toelaten en bij het niet toelaten ver‑
valt de status van aspirant.

Stand per � maart: �20 leden en 3 aspiranten

Namens de commissaris Interne Zaken 
Gerard Hoogerwerf
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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
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De web-cams 

Waarschijnlijk is het jullie niet opgevallen, maar 
onderaan de pilot is te zien dat er nog een rede‑
lijk hoeveelheid vocht in de (buiten) muur aan‑
wezig is. Cees Buskens heeft ons daarop geat‑
tendeerd en de te nemen maatregelen zijn ons 
bekend en zullen worden uitgevoerd.
Daarnaast is het van belang dat we inzicht krij‑
gen in het verloop van de relatieve vochtigheid 
in de grote zaal. Mogelijk moeten we de stook‑
lijn anders instellen – thans minimaal �7 °C – en 
/of de ventilatie aanpassen. Daarom heeft het 
Bestuur het besluit genomen gedurende 6 we‑
ken een continue meting te laten uitvoeren in 
de grote zaal. De opdracht hiervoor is gegeven 
aan het Bureau voor Bouwpathologie BB uit Har‑
melen en de meetapparaten zijn op �7 februari 
geplaatst, de meting zal duren tot � april.
Daarna worden zij digitaal uitgelezen tot een 
grafisch beeld. We kunnen dan verder met de 
verkregen informatie.

Met Alfred was ik daarover in gesprek, toen er 
werd gevraagd, wat voor apparaatje aan de ver‑
lichtingskroon hing. Mijn spontane antwoord 
was “ een web‑cam “ en daarmee was het idee 
voor een � april grap geboren. 
Geen van ons tweeën had verwacht, dat het lu‑

dieke stukje van Alfred in Forum nr. � zo serieus 
genomen zou worden. Voor mij was dat reden 
om de voorzitter voor te bereiden op eventuele 
vragen tijdens de Algemene Vergadering. En 
dat bleek wel nodig!

De bedoeling was uiteraard de clou pas op 
woensdag � april bekend te maken, maar gelet 
op de commotie op de A.V. hebben we daarvan 
afgezien. Dreigementen met advocaten pas‑
sen niet in onze Sociëteit. Daarom hebben we 
onderstaand bericht op 9 maart verzonden per 
e‑mail.

Amice,
De onrust die ontstaan is naar aanleiding van 
onze publicatie in het Forum en de gestelde vra-
gen dienaangaande op de Algemene Vergadering 
geven aanleiding tot onderstaand bericht

De onrust was niet nodig, niemand wordt bespied. 
de webcams in de sociëteit zijn niet wat u ziet. 
Er was niet meer aan te ontkomen 
vandaag direct ‘buiten gebruik’ genomen 
Dit Bestuursbesluit stond eigenlijk vast op 1 april 
Echter thans per heden genomen, is beter en ieders wil.

Alfred van Bunge en Gerard Hoogerwerf

Thomsonplein 18
2565 TK ‘s-Gravenhage
Tel. (070) 3450418 / 363 93 37
Fax (070) 3455756 Eigen atelier
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Makelaarskantoor Zeilstra
maakt werk van uw wensen

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

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

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

Dagelijks leiding: Menno Alkema en Herman Scholten.

 Zeilstra Makelaars
 Groot Hertoginnelaan 263
 2517 ET Den Haag

 Telefoon 070 346 92 46
 Telefax 070 364 03 26
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Wonen
Bedrijfs Onroerend Goed
Vastgoed Management



Ziekenboeg
Flip Knijnenburg heeft een zware darmopera‑
tie ondergaan op 26 februari j.l. in het Brono‑
vo ziekenhuis maar zit nu thuis te revalideren. 
De operatie is Flip erg meegevallen (niet vol‑
gens zijn vrouw echter) en hij laat zich niet uit 
het veld slaan, ondanks het feit, dat de dokter 
slecht nieuws voor hem had. Ik hoor het hem 
zeggen: “Ach het is allemaal niks, het komt 
wel weer goed”. Typisch een optimistische en 
positieve Scheveninger die Flip! 
Hij heeft veel steun aan Hans Lamb, die een 
paar jaar geleden een vergelijkbare opera‑
tie heeft ondergaan en Flip de fijne kneepjes 
leert.
Een telefoontje of een bezoekje zal Flip vast op 
prijs stellen!

Ook Frans van den Heuvel ligt in de “lappen‑
mand”. Deze altijd zo rustige en goed geklede 
Soosvriend had wat problemen met zijn rik‑
ketik en daar was zijn cardioloog niet happy 
mee. Hij had een kapotte Aortaklep werd ge‑
constateerd. Er zijn wat kunstgrepen gedaan 
in het ziekenhuis in de vorm van enkele by‑
passes e d. Aanvankelijk waren er na de opera‑
tie wat problemen, maar die zijn nu gelukkig 
opgelost. 
Frans is alweer uit het ziekenhuis en de ene 
dag gaat het wat beter dan de andere dag. 
Hopelijk kan hij spoedig een rondje golf spe‑
len! Wie weet zien wij hem eerstdaags op de 
soos aan de dis op de woensdagavond.

Wolf Janssen loopt met zijn linkerhand in het 
verband en gips voor de volgende 6 weken. 
Bij het verwisselen van een TL ‑ buis spatte 
deze uit elkaar en een zenuw werd helemaal 
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en een pees half doorgesneden in zijn hand 
door het glas. Wolf vertelde mij dat het een 
enorm bloedbad was. Alles is nu weer aan el‑
kaar gezet en nu maar revalideren.
Biljarten is er voorlopig voor Wolf niet bij, maar 
het kaarten gaat hem nog goed af en een borrel 
drinken doet hij toch met de rechterhand. Hij 
heeft zichzelf beloofd geen klusjes meer te zul‑
len doen in de toekomst! Gelooft u het?
  
Wat is het toch jammer, dat ik vaak zo laat te 
horen krijg als een van onze soosvrienden in 
kommer en kwel verkeert. 
Graag zou ik een telefoontje willen ontvangen 
van diegene die iets ter ore is gekomen, zodat 
ik de nodige actie kan ondernemen. Liever 3x 
hetzelfde bericht, dan helemaal geen bericht! 
Voor een familielid kan dit soms erg moeilijk zijn 
mij het e e a te vertellen. 
Natuurlijk is het voor mij ondoenlijk iedere dag 
alle Soosvrienden te bellen om te vragen hoe 
het met hun gezondheid gaat! 
Vervelende opmerkingen tijdens het soosdiner 
op de woensdagavond, zoals dit gebeurde op 
25 februari j.l. blijven dan achterwege en past 
niet in de geest van onze sociëteit, wat een 
“vriendenclub” is. 
Heren Soosvrienden, ik reken op uw steun in de 
toekomst!

Voor de overige leden heb ik voor zover bekend 
gelukkig niets slechts te melden wat hun ge‑
zondheid aangaat. Laat dit zo blijven!
 

Marius Roeterdink
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Deze rubriek is een goede gelegenheid onze nieu-
we leden te leren kennen. Aan het begin van het 
interview wees Jos mij erop dat hij om 18.15 uur 
een laatste gesprek had met de Ballotagecom-
missie. Ik ben ervan overtuigd (zeker na het in-
terview) dat vooruitlopend op het oordeel van de 
commissie wij in Jos een nieuw lid van onze Soci-
eteit mogen zien.

Jos werd geboren in Eindhoven op 29 oktober 
�946 in een gezin van 5 kinderen (2 broers 
waaronder Ruud en 2 zusters). Op zijn vijfde 
jaar verhuisde hij naar Den Haag waar hij tot 
zijn zevenentwintigste bleef wonen. Is door Lex 
van Hulst in augustus 2008 geïntroduceerd. En 
vanaf hier gaat Jos zelf veder:

“Dat ik door Lex ben geïntroduceerd komt om‑
dat wij al jaren zowel zakelijk als privé contact 
hebben en met zijn broer Rob heb ik al vanaf de 
H.B.S. (Aloysius College) een vriendschappelij‑
ke band. Verder mag het duidelijk worden dat er 
nog een aantal leden zijn, mijn broer Ruud niet 
te vergeten, waarmee ik voor de Soos periode al 
kennis had gemaakt”.

“Na de middelbare school ben ik tijdelijk, tot 
aan mijn diensttijd, gaan werken bij het Ministe‑
rie van Vreemdelingen Zaken, en volgde tevens 
een studie “general management”.

in gesprek met...
Jos Hennequin
op �� februari 2009

Van �966 tot �968 heb ik in Assen bij de Stoot‑
troepen mijn diensttijd doorgebracht. Het was 
een bijzonder sportieve tijd en “parcours mili‑
tair” was onze specialiteit. Het gaat hierbij om 
een parcours van 23 km., met hindernissen en 
volle bepakking. Hiermee zijn we divisie kam‑
pioen geworden, en werd ik na mijn diensttijd 
nog opgeroepen om de medaille op te halen”.

“Na mijn diensttijd ben ik 2 jaar bij een drogiste‑
rij gaan werken, en heb daar ook het drogisten 
diploma gehaald. Op de een of andere manier 
heeft Rob van Hulst dit nog eens van mij ge‑
leend, en tot op heden heb ik het  nog niet te‑
rug ontvangen, dus Rob zoek er nog eens naar 
als je wilt !!!!!

In �970 ben ik bij “de Gruyter”supermarkt gaan 
werken als bedrijfsleider. In �972 werd ik ge‑
vraagd door “de Kommar” om vestigingsmana‑
ger te worden  in de Waldorpstraat. En daar was 
André Nap leverancier, zodat blijkt dat ik hem 
ook al een tijdlang ken.
Vanaf hier realiseer ik mij dat ik steeds elke zeven 
jaar van baan ben veranderd. In �978 werd ik 
commercieel adjunct directeur bij B & W super‑
markten, gevestigd in Alkmaar. Dit bedrijf werd 
overgenomen door “de Boer” supermarkten en 
werd ik als regio directeur benoemd.
Van �985 tot �992 was ik directeur  supermark‑
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ten van “Groenwoudt” in Renswoude, een ke‑
ten van 52 supermarkten en hier is ook de orga‑
nisatie van“Kruitvat” ontstaan.

Van �992 tot 2000 was ik Algemeen directeur 
van “de Marskramer”in Gouda, een winkel‑
keten van huishoud speciaalzaken die in �994 
door Blokker werd overgenomen van KBB. Van 
2000 tot mei 2008 was ik  directie voorzitter van 
“Blokker” in Amsterdam voor Nederland (bijna 
6oo filialen) en qua inkoop voor Belgie (ruim 
200 filialen)
En dit is wel zo ongeveer een overzicht van mijn 
werkzame leven”.

“Door al die veranderingen van baan heb ik 
in Den Haag, Leiderdorp Castricum, Leusden, 
Heemstede, en in Aalsmeer op een woonboot 
(nou ja, leuke kleine watervilla) gewoond. Nu 
hebben we pas weer een huis in Heemstede ge‑
kocht dat wordt verbouwd en we hopen daar in 
juni te gaan wonen. De verbouwing heeft ook 
een beetje met mijn liefhebberijen te maken 
waarover later meer”.

“Ik ben getrouwd met Lylian, en we hebben vijf 
kinderen, vier dochters en één zoon, in de leef‑
tijdscategorie van 36 tot 20. Daardoor zijn wij 
grootouders van zes kleinkinderen, beter ver‑
deeld dan bij ons namelijk drie jongens en drie 
meisjes. Ook telt de familie nog twee honden, 
een Franse buldog en een Mechelse herder”.

“Zoals reeds gezegd was mijn diensttijd een 
groot sportief gebeuren, maar verder heb ik 
altijd Badminton gespeeld, en ben de laatste 
jaren ook gaan tennissen. In Den Haag heb ik 
ook nog gevoetbald bij Graaf Willem Vac Rog‑
gewoning, samen met Rob en ook met Paul Vos 
(ook een oude klasgenoot van het AC) die ik dus 
ook hier weer tegenkwam. Ook hou ik erg van 
skiën en ga dan ook eind van de maand op win‑
tersport vakantie.

Wat mijn liefhebberijen betreft ben ik o.a. zeer 
geïnteresseerd in wijnen en maak dan ook twee 
maal per jaar een wijnreis, met o.a. Ruud mijn 

broer, om wijn te kopen. Je begrijpt dat als wij 
de lunches en diners en hotelovernachtingen 
meetellen bij de gekochte wijnen, dat die fles‑
sen een vermogen kosten en je wat dat betreft 
beter naar de Sligro kunt gaan. Maar het plezier 
dat we hebben is onbetaalbaar. Vandaar dat ons 
nieuwe huis wordt voorzien van een wijnkelder. 
Ook is koken een hobby, maar dan geen boe‑
renkool of zo, maar echt culinair met zeven of 
acht gangen. Daarom moet de keuken in het 
nieuwe huis aanzienlijk worden aangepast. Ver‑
der schilder ik graag, maar dan wel op een ezel 
en vraag mij niet de buitenboel te komen doen. 
Dan mag ik ook graag klaverjassen en bridgen, 
het laatste graag maar niet fanatiek. Lezen doe 
ik ook graag, alhoewel ik er niet altijd de tijd 
voor kan vinden. Ik hou van muziek en dan ook 
wel van vele soorten, en bespeel helaas zelf 
geen instrument”.

Tenslotte: Waarom lid geworden van, en hoe be-
valt het op de Sociëteit?
“Na diverse introductie avonden vond ik het een 
hele leuke club, om diverse redenen zoals: Ik er 
een aantal goede bekenden ontmoette waaraan 
ik goede herinneringen had en heb. Verder gaf 
het een authentiek gevoel, en vind ik over het 
algemeen de mensen altijd blij. Ook de grote 
verscheidenheid aan beroepen vind ik fascine‑
rend. Het in ere houden van de tradities is zeker 
ook een punt dat mij zeer aanspreekt. Genoten 
heb ik van mijn eerste Soosdag – uit en er zijn 
dan toch altijd maar weer mensen die zo iets or‑
ganiseren. Samenvattend kan ik dus zeggen dat 
het mij uitstekend bevalt”.

Deze rubriek wordt vervolgd 

Herman B. Schoonman
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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

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

Voorburg
Herenstraat 106 tel 070-3864503
Klaverweide 76 tel 070-3200193
Kon. Julianalaan 276c tel 070-3876494
Van Aremberglaan 72 tel 070-3836163
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Op 22 februari a.s. zal in het pro-
gramma “Sprekershoek” van het 
Gilde Den Haag een lezing wor-
den gehouden over het ontstaan 
van de Nieuwe Kerk en het leven-
dige ambachtscentrum rondom 
de Haagse grachten. Spreker zal 
zijn Bert Lemckert, gids stads-
wandelingen van het Gilde. Re-
den genoeg om eens met hem te 
praten over zijn kennis en kunde 
m.b.t. het verleden van onze ge-
meente Den Haag.

Een jaar of tien geleden, toen Bert 
met pensioen ging, was hij niet van 
plan, zoals velen gelukkig, om rus-
tig te gaan leven. Nee, Bert ging bij 
de Haagse Hoge School eens kijken 
of hij nog in de schoolbank paste, 
waar hij zijn aandacht voor sociale 
woningbouw kon verdiepen en ver-
groten. Van het een kwam het ander 
en de historie achter de ontwikke-
ling van woonkernen kreeg hem te 
pakken.
Met name was hij geïnteresseerd in 
de historie van zijn eigen geboorte-
plaats, Den Haag. Via een foldertje 
kwam hij in contact met het Gilde 

Den Haag waar hij zich aanmeldde 
als stadsgids. Bert “Ja, ook wel lo-
gisch natuurlijk, maar ik had geen 
vermoeden dat deze interesse zo’n 
belangrijk deel van mijn leven zou 
gaan innemen”.
Een kamer op de bovenverdieping 
van zijn huis is inmiddels getrans-
formeerd tot kenniscentrum op het 
gebied van het ontstaan en de ge-
schiedenis van Den Haag en omrin-
gende dorpen. 
U vindt het waarschijnlijk normaal 
dat iemand die een speciale hobby 
of interesse heeft, daar ook een 
archiefje van bijhoudt. Zegt u in 
dit geval maar “archief”, want ik 
dacht daar wat mappen aan te tref-
fen, met correspondentie, getallen 
en geschriften uit vervlogen tijden. 
Als ik samen met hem de trap naar 
boven beklim, gaat hij mij voor 
naar een kleine zijkamer, die vol, 
maar dan ook echt vol staat met 
historie. Wat te denken van 1600 
boeken geschiedschrijving ’s Gra-
venhage vanaf het jaar 1000, een 
andere kastdeur wordt geopend en 
ik kijk tegen een stapel dozen aan 
die gezamenlijk 8000 dia’s huisves-

Nadere kennismaking met Bert Lemckert
Gelezen in: Gilde Journaal, Nr. 1 - februari 2009

ten en dan hebben we het nog niet 
over 7 tot 80 ordners!!! Bert: “Ja, 
je mag zeggen dat deze hobby een 
beetje uit de hand gelopen is, maar 
ik haal er toch regelmatig gegevens 
uit voor mijn lezingen”.

Nederland is zijn werkterrein.
Je mag zeggen dat Bert in principe 
lezingen geeft aan iedereen die 
geïnteresseerd is in de geschiede-
nis van Den Haag. Dus kunnen dat 
ook Hagenaars zijn die elders in het 
land wonen of werken. Zo krijgt 
hij af en toe ook uitnodigingen om 
daar zijn verhaal te doen. Dus reist 
hij zo af en toe naar een stad, waar 
bijvoorbeeld veel Hagenaars wo-
nen die met hun werkkring daar ge-
stationeerd zijn. De personeelsver-
eniging van een bedrijf neemt dan 
contact op met Bert. En natuurlijk 
zijn de lezingen van Bert te boeken 
bij het Gilde.
Maar hij zorgt er wel voor dat hij 
vrij houdt voor zijn kinderen en 
kleinkind !!!
Want hoewel hij zeer geïnteresseerd 
is in het verleden blijft de toekomst 
minstens zo belangrijk.

Het jaarprogramma van Anonymus
DE ZATERDAGAVONDEN:
Zaterdag 23 mei: Voorjaarsfeest in mediterrane sfeer.
Zaterdag 5 september: Familie BBQ.
Zaterdag 24 oktober: Najaarsfeest.
Zaterdag 12 december: Kerstfeest.

DE WOENSDAGAVONDEN:
11 maart: Koningskegelen.
15 april: Toernooi kaarten, biljarten en kegelen.
19 september: Vader (schoon) zoon/(schoon) dochter avond.
14 december: Kegeltoernooi.

ZONDAG, 02 december: Sinterklaasfeest voor de kinderen.

   Johan van Kampen



F.G. VAN DEN HEUVEL
LATE VOGELS 1882

TOURNOOIVELD - DEN HAAG
TELEFOON 070 - 346 08 87

®

MENS COLLECTION

M.O.B. Accountancy B.V.

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

Forensische 
onderzoeken &

financiële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden

HET FORUM  �6  MAART 2009



HET FORUM  �7  MAART 2009

Misschien een merkwaardige uitspraak voor een lid 
van een Herensociëteit, maar toch denk ik dat ieder 
lid zo’n uitspraak zou kunnen doen. Immers binnen 
Saudi Arabie bestaan bijna geen vrouwen. Het zicht 
op hen is afgeschermd door de hoge muren rond 
de huizen. En mochten zij buiten komen, dan zijn ze 
gekleed als pinguïns.

Ieder heeft in de krant gelezen over de enorme nieuw‑
bouw in Dubai. De bouw van de palmeilanden vol 
met villa’s aan zee, en de bouw van de hoogste wol‑
kenkrabber ooit ontworpen.  Waarom juist daar? 
Als je weet, dat het land Saudi Arabia vrijwel geen 
vermaak heeft maar wel heel veel geld, dan kan je 
begrijpen dat buurlanden zoals Bahrein, Abu Dhabi 
en Qatar zo “booming” zijn. 
En ze doen aldaar vele gekke (dure) dingen om de 
Arabier te vermaken:
‑ Golftoernooien op prachtige grasvelden (die heel 

veel uit zeewater gewonnen zoet water nodig heb‑
ben)

‑ Wielrencoursen voor vrouwen (volgens Arab News 
had een Nederlandse gewonnen)

‑ Tennistoernooien met hoge prijzen
‑ Grand Prix : Op één van mijn vluchten naar Saudi 

zat ik naast iemand die het Grand Prix circuit bouw‑
de. Hij vertelde dat de plaatselijke sjeik de baan 
door de lobby van een hotel wilde laten lopen ! 
(Dan kan men in air conditioning omgeving naar 
de race kijken.)

‑ Enz.

Mijn ervaring is het bezoek aan Bahrein. Bal‑
last Nedam heeft zo’n twintig jaar geleden 
een brug aangelegd tussen het vaste land (Sa‑
oudi Arabie) en het eiland. In het midden van 
de brug is de grens. Op de laatste dag van de 
Saoudische week is het passeren van de grens een 
verschrikking. Een normale tijd om er door heen te 
komen kan in de buurt van de �.5 uur liggen. Even 
een opmerking: De pinguïns welke in sommige auto 
zitten gaan naar het douanekantoor, waar ze be‑
schermd door vier muren hun sluier af kunnen doen, 
zodat de dienstdoende ambtenaar (ik denk een 
vrouw) het gezicht van de persoon kan zien en de 
noodzakelijke stempel in het paspoort kan geven.
Na het douanepunt verandert de wereld. Men ziet 
meer westelijk georiënteerde reclame en eenmaal in 
de stad ziet men ook vrouwen achter het stuur van 
auto’s. Het type auto was Ford, Chevy, Honda enz in 

Saoudi. Nu zie je hier ook Europese merken.

Ga je een winkelgalerij binnen, dan zie je vrouwelijk 
winkelpersoneel, onbestaanbaar in Saoudi Arabië. 
De rondlopende winkelende vrouwen zijn of wes‑
ters gekleed of Arabisch gekleed zonder sluier. Als 
de bidrondes komen, dan blijven de winkels open. 
In Saoudi Arabië sluit bij elke bidronde de winkel en 
gaat de deur op slot! Het personeel moet normaliter 
buiten voor de deur wachten tot de ronde voorbij 
is. [Nota: De tijden zijn ongeveer van 12.00 tot 12.30 
u, van15.00 tot 15.30, van17.45 tot 18.15 en van 19.15 
tot 19.45. De laatste twee rondes afhankelijk van de 
zonsondergang.] 

Het beeld van de stad Bahrein is netjes. In 
Saoudi Arabie zijn de wegen  vaak vol met vuil. Vele 
huizen blijven in aanbouw . Reparaties lijken nooit 
“af”, bijvoorbeeld de weg bevat altijd kuilen, waar 
de asfalteermachine is gestart of gestopt. 
Nota: Waarom zoveel huizen in aanbouw blijven is als 
volgt te verklaren: In Saudi Arabië mag geen rente ge-
vraagd  worden volgens de islamitische regel. Als een 
Arabier een huis wil hebben, dan kan hij een lening van 
de koning krijgen. Afbetalen start pas als het huis klaar 
is. (Dus is het huis vaak niet klaar)

Er zijn in Bharein ook normale restaurants, waar je 
goed kan eten met een glaasje wijn erbij; gezelschap 
van een vrouw is hier mogelijk. In Saoudi Arabië 
hebben bijna alle restaurants een “family” sectie. De 
losse man mag daar echt niet komen. Families met 
een vrouw moeten naar de “family” sectie; zij zitten 
daar rond afgeschermde tafels.

Het in bezit hebben van alcohol is in Saudi Arabië ten 
strengste verboden. Ter illustratie: Een Engelsman 
had bij terugkeer vanuit Bahrein een leeg bierblikje 
vergeten weg te gooien. Naar verluidt, kostte dit 
hem twee dagen gevangenis.

Het is dus duidelijk, dat vele Arabieren tijdens week‑
enden even de bloemetjes buiten zetten in één van 
de randlanden. De rijke Arabieren hebben dan ook 
een flat in deze gebieden. Voor ons westerlingen is 
het goed om er even uit te zijn en een biertje te kun‑
nen drinken!

Proost !
Sjoerd van der Veen

In Bahrein zie je vrouwen op straat!



KNOESTER
 REGISTER OPTICIENS®

SkyPol: Goed bekeken onder alle omstandigheden

Verblindingsfactor zonlicht                     Beschermingsfactor SkyPol

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

Maak een            afspraakje met me.

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

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

Soosvrienden
dienst

Het beste zonneglas 

ter wereld in uw sterkte 

e 149,- per paar

(we hebben al zonneglazen in uw 

sterkte v.a. e 49,50 per paar)
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Een wijntje geven is een traditie
Edoch deze brouwer heeft een ambitie
Bij rijsttafel hoort een drank
De schenkers hartelijk dank
Ik noem dat een biertje.

limericken
Tijdens de rijsttafel op 18 februari 2009

Forum redacteur uit Den Haag
Interviewt onze leden graag
Bezig met het Forum evenals Lex
Is privé druk met Ton, Probus en hond Rex
Herman dank voor je drank van vandaag.

limerick -regels
Het is een ieder wel bekend dat het rijmschema van een limerick is A A B B A. Minder 
bekend is dat er ook voorwaarden zijn voor het aantal lettergrepen; dit is 9 9 6 6 9. Een 
plaatsnaam is geen eis maar mag wel. Hierbij een paar limericken welke aan al deze 
voorwaarden voldoen. Probeer het ook eens.

Voor Godert van Tom Heijbroek

Wij hebben het weer mooi weten te versieren
Geboren in Delft, nu de Paramaribostraat
Wijs vriendelijk, staat voor een ieder paraat
Godert Loge man in hart en nieren
Dat dienen wij met z’n allen te vieren.

Van Godert voor Herman Schoonman

Een Schoonman die het water schoont
En ons met schoon milieu beloont
Dat is een Soosvrind van formaat
Ons aller vriendschap zeker waard
Door wijn vandaag terecht bekroond.

Fortis de spaarbank van Jan Modaal
gaf blijk van een hebzuchtige moraal
Speciaal aan de top
nog bonussen volop
De aandeelhouders zijn nu echt kaal.

Dat mensen gewoon bij het shoppen,
mijn kistje voorbijgaan, niet stoppen
Wel voor bloemkool en prei
maar echt niemand voor mij
Dat kan ik als sla niet verkroppen

Er was eens een wijnboer uit Bordeaux
die plukte druiven op zijn chatau
In de brandende zon
verdampte de Sauvignon
En werd de smaak verrijkt van de Merlot

De goed nieuws show van Bis is erg sterk
maar het volk eist gewoon volop werk
Belast onze tering
ontlast onze nering
Alleen zo zijn we met elkaar sterk.

Er was eens een call girl uit Wijken
die met haar volheid wilde prijken
Voor geld laat ze gewoon
via PC of beeldtelefoon
De klanten naar haar coll trui kijken

                  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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co
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


