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Ledenstand
De stand van het aantal leden van de socië-
teit stond op 1 januari j.l.  op 121.  Vanaf die 
datum hebben we 3 nieuwe leden mogen be-
groeten, t.w.:  Michiel van de Weijer en Maxime 
Hendrickx per 1 februari en Rober Bruijn per 1 
mei. Helaas hebben we op 11 februari afscheid 
moeten nemen van Flip Knijnenburg, zodat per 
1 mei j.l. de ledenstand op 123 staat.

Ledenboekje
Dankzij een viertal sponsors is het ook dit jaar 
� nancieel mogelijk geweest om een geactuali-
seerd ledenboekje uit 
te reiken op de Di-
esviering van 1 mei 
j.l.  De sponsors zijn:  
Bunchhouse Inter-
national (Alfred van 
Bunge), Andries An-
drea Assurantiën (An-
dries Andrea), F.G. van 
den Heuvel B.V. Shirt-
makers  (Frans van den 
Heuvel) en Zeilstra 
Makelaars ( Menno 
Alkema). Tijdens het 

diner op 1 mei zijn de boekjes uitgereikt en voor 
diegenen die niet aanwezig waren, is het boekje 
meegegeven aan een bekende of nagestuurd 
per post.  Aangezien het ledenboekje een mo-
mentopname is van de leden en hun gegevens, 
zal in ieder Forum als onderdeel van “Van achter 
de bestuurstafel” worden vermeld welke correc-
ties/mutaties er op dat boekje zijn.

De volgende mutaties dienen te worden aange-
bracht:

Hille moet zijn 06-49778227

otto@vanasbeheer.nl

 Bergmanstrook 260, 2726  RV Zoetermeer.
 Telefoonnummer 070-3278909 komt te 
 vervallen. 
 E-mail adres is veranderd in  

luudwassenaar@hotmail.com

Redacteur: Alfred van Bunge

Gaarne nieuwe correcties en/of mutaties door-
geven aan Aloys Arkesteijn, per voorkeur per 
e-mail: aamarkesteijn@telfort.nl

Van de commissaris Interne Zaken

Van de Redactie
Voor u ligt het derde nummer van Het Forum van dit jaar. Informatief over een aantal activitei-
ten die geweest zijn en die gaan komen in onze Sociëteit. De tweede biecht van het jaar wordt 
in dit nummer afgenomen en we worden meegevoerd naar de woestijn voor een eetfestijn. 
Daarnaast laten de vernuftelingen van zich horen.
Goed nieuws voor wat betreft de bezetting van de redaktie. Theo Damen heeft Alfred van 
Bunge bereid gevonden om zich te gaan inzetten voor het Forum en de website. Hij kan dat 
niet alleen dus er is nog steeds versterking nodig!
Nu kan de invulling niet door de redaktie alleen gedaan worden. Daarvoor is uw medewerking 
ook gewenst. Heeft u een bijvoorbeeld leuke golfactiviteit of motortocht? Doe er verslag van 
in Het Forum. Foto’s zijn daarbij ook zeer welkom.

De redaktie a.i.

LEDENBOEK 2010 - 2011
SOCIËTEIT DE VEREENIGING

opgericht 1 mei 1851
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Uiteraard zal de inhoud van de krant een discus-
sie onderwerp zijn geweest, men zat immers bij 
elkaar! Zo zelfs, dat er bij De Vereeninging een 
verordening is gekomen: Men mocht niet over 
politiek discussiëren. Men andere woorden dis-
cussie is een hoofdactiviteit van de sociëteiten. 
De Vernuftelingen volgen deze “traditie”, maar 
beperken zich tot speci�eke technische onder-
werpen.

Techniek is de basis van de huidige samenleving. 
Als de techniek minder was ontwikkeld, dan zou 
de wereldbevolking een factor 10 of meer lager 
zijn vanwege de stagnerende productie van de 
eerste levensbehoeften. Techniek geldt dus voor 
iedereen!

De Vernuftelingen proberen elke maand een on-
derwerp te hebben. Eis van het  onderwerp is 
dat het open staat voor meer inzichten, meestal 
maatschappelijk bepaald  en dus discussie. 
Als voorbeeld wordt het energiebeleid geno-

men: Het oude beleid ten tijde van de koude 
oorlog en daarvoor was “diversiteit”. Elektrici-
teit productie moest van diverse brandstoffen 
komen, zodat een tekort aan éen van de grond-
stoffen geen stagnatie van de gemeenschap zou 
geven. Het huidige energie beleid is nauwelijks 
nog door regeringen gedicteerd; het wordt bijna 
geheel door de kostprijs van de kiloWatt uur be-
paald. Rendementen van centrales zijn kritisch, 
bijvoorbeeld 1% meer rendement is vreselijk be-
langrijk. Hierdoor worden wij blootgesteld aan 
overigens kleine kans maar aan grote risico’s, 
storingen in de elektriciteit levering. De bevol-
king kan zich niet neer redden met een kaars en 
een knijpkat! Lezer U ziet een onderwerp waar-
bij de geest scherp wordt gehouden.

De Vernuftelingen plannen een discussie over 
een technisch onderwerp voor elke laatste 
woensdag van de maand (behoudens de zomer-
maanden) aanvang 6 uur n.m. in de serre.

Het sooslid houdt de geest 
scherp door discussie
In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn er veel sociëteiten opgericht. 
Een van de redenen was, dat men in een sociëteit de krant kon lezen. Er was namelijk 
belasting op krantenpapier ingesteld in 1812, dus de krant was duur! Het loonde om 
met de kosten van het lidmaatschap enkele dagen per week de krant te lezen. 
Ter informatie: De krantenpapier belasting is in 1869 opgeheven. Vanaf dat jaar kon 
ook de gewone man iets lezen over hetgeen er zo al in de Nederlandse wereld 
(en Duitse) en zijn kolonies gebeurde.
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Weet u nog? De man achter zijn hobby? Jazeker! 
Kom daar nu maar eens om bij Dick van Ros-
sum. Dat hebben wij geweten! Een � etsretourtje 
Leiderdorp-Wasenaarse Slag? Dick draait er zijn 
hand niet voor om. Voetballen bij VVP en ADO 
in het Zuiderpark? Daag hem niet uit. Ballen 
met het Marine-elftal tegen de bemanning van 
de Neeltje Jacoba? Lachen geblazen! Niet geter-
roriseerde tomaten biologisch verantwoord en 
onbespoten oogsten in zijn moestuin? Het hele 
nageslacht geniet ervan. De dagelijkse kost van 
sukadelapjes, spruiten en eigenheimers? Weke-
lijkse  kost in huize Van Rossum. Kan trouwens 
ook een 7-gangen diner zijn, net zo makkelijk 
voor Dick. Hare Majesteit verrassen en verwen-
nen? Bingo bij de statiebezoeken en ander ple-
zierige jolijt in het Koninklijk Huis, Dick is erbij. 
Kijk, dat heb ik weer! Wij willen graag de hobby 
achter de man belichten. 
Maar als je uit zeven zaken moet kiezen is dat 
confronterend. Maar uit deze mêlee van liefheb-
berijen, is het betrouwbare rijwiel natuurlijk het 
meest bekend van Dick. Hij moet tenslotte zelf 
ook kiezen. 

12 Ambachten, 13 hobby’s
Maar bij het � etsen hebben wij het over vier 
handen aan een stuur. Ja en dan blijkt dat Dick 8 
dagen tekort komt in de week Moet óók wel. Al 
wekelijks enige malen honderden kilometers ge-
pedaleerd worden, dan is bezetenheid weliswaar 
een zwaar woord, maar ligt anderzijds wel dicht 
bij de essentie. De Oude Van Rossum moet een 
vooruitziende blik hebben gehad, toen hij Dicky 
een uiterst betrouwbaar driewielertje cadeau 
deed bij Dick’s tweede verjaardag. Ik ga hier 
niet beweren, dat dat feit aan de basis heeft ge-
staan van zijn continentale � etsavonturen. Maar 
het geeft toch te denken. Wij schreven het al. 
Dick van Rossum is een veelzijdig man. Enerzijds 
min of meer gezegend als marineof� cier  bij het 
vroegtijdig terugtreden door  functioneel leef-
tijdsontslag. Anderzijds, breek hem de bek  niet 
open om zijn vrije tijd zo aangenaam mogelijk in 
te kleuren. Een man moet zijn keuzes maken. Als 
Marineof� cier had hij zijn werk aan boord. Dat 
weerhield hem echter niet om in de een of an-
dere haven als uiterst betrouwbare mandekker 
dat marine-elftal adequaat te helpen bij energie 
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verslindende krachtmetingen tegen  de beman-
ning van de Neeltje Jacoba. Ja en dan breekt na 
90 minuten toch de derde helft aan. En ook daar 
was Dick een uiterts stevige ausputzer.

Fietsen, een grote uitdaging met 
een groot charisma
Zoals gezegd, eenmaal thuis werd het toch het 
�etsen, dat veel tijd in beslag nam. Wij kennen  
hem natuurlijk allemaal wel van zijn vrolijke solo-
tochtjes naar bijvoorbeeld Santiago de Compos-
tela. En natuurlijk is het niet zo, dat men op een 
druilerige  dinsdagmiddag effen besluit om voor 
de gein een stukkie naar Spanje te �etsen. Gecon-
fronteerd in kleine kring met de heftige gevolgen 
van een spierziekte, werd de Spierstichting inge-
schakeld, die zich kon pro�leren middels de vele 
aandacht, die eraan gegeven werd. Veel gelezen, 
gezien op TV, vele gesprekken gevoerd, zo werd 
hij geconfronteerd met deze afschuwelijke ziek-
tes. Maar daarnaast was er ook het vele goede 
werk dat in deze sfeer gedaan  werd. Ja en dan 
ben je oud- marineman  en dat komt er iets los. 
Een sponsortocht! Naar Santiago de Compostela. 
Nou is zoiets snel neergeschreven en verteld, 
maar de daadwerkelijke uitvoering is natuurlijk 
een heel ander verhaal. Maar  na keihard trainen, 
is hij na drie maanden van voorbereiding gaan 
�etsen. Een barre tocht. Een eenzame tocht.. een 
confronterende tocht. Een belangrijke tocht. Een 
euforische tocht. Een trotse tocht. Want na een 
kleine 5 weken �etsen was er toch de euforie en 
werd Santiago binnengetrapt. Even in extase, 
maar dan toch weer  terug naar de realiteit,  heeft 
hij alles eens goed laten betijen.. Kort en goed, hij 
had zijn tocht en missie volbracht. Hij werd danig 
gesponsord . En�n, daar heeft u alles over kun-
nen lezen in het Forum van een paar jaar terug. 
Relaxed terugvliegend naar huis, was het �etsvi-
rus een tikkie verbannen. 

Fietsen blijft met een vluggertje 
Rome belangrijk 
Vooralsnog werd het ritje naar Santiago de 
Compostela  van het boodschappenlijstje ge-

schrapt. Maar koud terug op de zompige klei 
van Leiderdorp kroop het bloed toch naar an-
dere uitdagingen. En weer  wat later verscheen 
daar plots Rome aan de einder. Jazeker! Een 
nieuw einddoel. En ook nu werd het weer trai-
nen, trainen en trainen. U bent zijn naam nooit 
tegengekomen in de uitslagen van de Giro 
d’Italia maar de prestaties waren er niet minder 
om. Als gunstige bijkomstigheid deed het feit 
zich voor, dat Dick  vanaf Merano (u weet wel, 
de straat uit en dan de tweede links) gezelschap 
zou krijgen van een reisgenoot en dus ook zo’n 
fanatiekeling. En u raadt het al. Ook dat doel 
werd bereikt. En voor de optimisten, die ver-
onderstelden, dat Dick zijn zegeningen telde, 
die moeten wij toch teleurstellen. Samen met 
schoonzoon Frank en broer Hans heeft hij de 
klassieker van de ‘’Eenzame �etser’’ van Boude-
wijn de Groot aan de wilgen gehangen. Nee, 
met zijn kompanen heeft Dick zich gestort op 
‘’christelijke’’ afstanden. Hij en zijn maten aar-
zelen niet om zich enthousiast af te beulen van 
pedaleertochten van ca. 150 kilometer tijdens  
klassiekers als ‘’Limburgs Mooiste’’, Luik-Baste-
naken-Luik, de Joop Zoetemelk Classic. En wie 
denkt dat dit simpele toertochtjes zijn, ook hen 
meten wij teleurstellen. Immers, wij hebben het 
wel over klimmetjes van 13 tot 16%. Die zijn 
meer regel dan uitzondering. Wij sluiten af. De 
Man en Zijn Hobby! 

Dick, dik tijd tekort
Wij kunnen met Dick van Rossum een heel 
Forum vullen. Maar dit maal hebben wij vooral 
zijn �etstochten belicht. Wij moesten ons be-
perken. Maar wij zijn nog niet klaar met Dick. 
En Dick is nog niet klaar met zijn avonturen. 
Lekker gevoel, als er nog wat in portefeuille zit. 
Fietsen blijft echter een dijk van een hobby. 
Zeker als je voor de dagelijkse boodschappen 
de auto gebruikt. Een prachtig evenwicht.

Lex van Hulst
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Wij, mijn persoon, twee  Nederlandse collega’s 
en de baas van de fabriek-constructie, een Ame-
rikaan van Friese afkomst (meldde hij zelf)  wer-
den uitgenodigd om te gaan eten in de woestijn, 
alwaar de arabische commissioning manager 
zijn “woestijn” onderkomen heeft. De arabische 
commissioning manager vindt het heerlijk om 
daar te zijn. Volgens eigen zeggen: “Alle spannin-
gen glijden van je af, ik ben er wel een paar keer 
per week”.

Zijn onderkomen in de woestijn was bij een ka-
melen- en geitenhoeder. Het bestond uit een 
bedoeinen tent en een soort woonwagen. In 
de omgeving was nog een wagen met een toi-
let eenheid waarin twee WC’s en een generator. 
Het was inderdaad een leeg gebied met om de 
paar meter een dorre struik. Het was doodstil. ‘s-
Avonds zag je echter wel in de verte de lichten 
van de verlichtte hoofdweg en de lichten van het 
schakelstation voor Kuwait.

Op zondag 20 december reden wij om 15.30 uur 
achter de vierwiel aangedreven wagen van onze 
gastheer aan. Eerst over hoofdwegen, daarna se-
cundaire wegen en tenslotte over zandwegen. 
Plotseling was daar dan een oord met vele ka-
melen; de eindbestemming. Hier startten wij met 
wat rondkijken en wat “proefzitten” op een ka-
meel.

Wij gingen samen met de arabische gasten en 
de gastheer op de tapijten voor de tent zitten. 
Het vuur werd op een open plek midden tussen 
de tapijten aangestoken en het verhalen vertellen 
begon. 
Volgens de traditie worden er bij deze gelegen-
heid spookverhalen verteld. Ondertussen werd 
door een bedoein arabische kof�e geschonken; 
potten met dadels werden neergezet. Na de zo-
veelste kop kof�e werd de drank gewisseld naar 
thee.

Een spookverhaal, volgens de spreker werke-
lijk gebeurd, wil ik de lezer niet onhouden: Een 
dertien jarige jongen beweerde dat hij een slang 
vlees gaf en er geld voor terug kreeg! Hij vertelde 
dit voorval aan iedereen. Wat hij er echter niet bij 
vertelde was dat hij het geld van zijn oma stal.

Om 20.30 uur kwam de mededeling dat de 
schalen met eten klaargezet waren in de woon-
wagen. Een poging van de beschrijving van de 
inrichting van de woonwagen is de volgende: 
De ruimte binnenin de woonwagen bestaat uit 
twee ruimtes, verdeling 2:1. Van beide ruimtes 
zijn vloer en wanden met tapijten bedekt. Het 
plafond is met tierlantijntjes. In de kleine ruimte 
lag een grote stapel dekens; dit is de slaapruimte. 
In de grote ruimte waren enige kussens tegen 
de wand aanwezig. In het midden stonden twee 
schalen met rijst, groente en brokken been met 
vlees. Als drankje was er Pepsi cola.
Achterin de grote ruimte was een plaats waar 
men een vuur zou kunnen ontsteken. Maar toch 
was er enige westerse invloed: Twee aircondition-
ing units warener in de wand en er was een grote 
“�at screen” televisie.  

Zittend op de grond starten wij met het eten met 
de rechter hand. Rijst samenballen in de hand en 
eten. Vlees van de botten trekken en eten. Zo’n 
sessie duurt nooit lang, dus na zo’n twintig minu-
ten gingen wij naar de toiletwagen om de han-
den te wassen en vervolgens 
naar de tent. In de tent 
(ook voorzien van een 
“�at screen” televisie) 
stond een schaal fruit. 
Ook hiervan wat eten en 
dan terug naar de -voor 
ons- normale wereld.

Sjoerd van der Veen

Baby kameel eten 
midden in de woestijn



M.O.B. Accountancy B.V.
Forensische 

onderzoeken &

HET FORUM 12  JUNI 2010

GEEF KINDEREN MET EEN LEVENS-
BEDREIGENDE ZIEKTE DE KRACHT OM 
KIND TE ZIJN. DOE EEN WENS STICHTING
NEDERLAND, BANKREKENING 36.60.21.222.



M.O.B. Accountancy B.V.
Forensische 

onderzoeken &

HET FORUM 12  JUNI 2010

GEEF KINDEREN MET EEN LEVENS-
BEDREIGENDE ZIEKTE DE KRACHT OM 
KIND TE ZIJN. DOE EEN WENS STICHTING
NEDERLAND, BANKREKENING 36.60.21.222.

HET FORUM 13  JUNI 2010

Klaverjas-,
kegelen- en 
biljarttoernooi,
21 april 2010
Het Gezelschap Anonymus orga-
niseerde woensdag 21 april het 
altijd gezellige klaverjas, kegelen-
en biljarttoernooi. Onder de des-
kundige begeleiding van Marius 
Roeterdink, Leo de Bruin en Ed 
Crocque werd er �ink gestreden 
voor de prijzen en was een eerlijk 
verloop van het spel gegaran-
deerd. Ook nu weer zorgde Ano-
nymus voor een goede �es wijn 
voor de 1e, 2e en 3e prijs. 

Bij het Kegelen was de Leo de 
Bruin de winnaar, de 2e plaats 
voor Paul Groot en de 3e plaats 
was voor Steven Boom. Bij het 
biljarten was Hans Knoester on-
navolgbaar en sleepte de 1e 
plaats weg, de 2e plaats was 
voor Piet Mesters en de 3e plaats 
voor Ernst van Hille.
Het Klaverjassen was weer op-
nieuw spannend, hoge scores 
voor de beste drie.
Rob Pieterse en Rinus de Haas 
waren ongenaakbaar en wonnen 
de 1e plaats, Henk Lansink en
Ed Crocque legden beslag op de 
2e plaats en Gerard Hoogerwerf 
en Leen Knoester werden derde.

Het was een zeer gemoedelijke, 
gezellige en competitieve avond 
waar zeer van genoten is. 

In het najaar zal Anonymus graag 
weer een klaverjas-, kegelen- en 
biljarttoernooi organiseren.

Barbekjoe
Ook dit jaar organiseert Anonymus weer een barbecue, 
maar nu eens anders dan anders. Het thema is 

thuisblijvers golfen
De geplande datum was zaterdag 24 juli, maar dan staat 
helaas de Sociëteit leeg vanwege de beschildering van 
het plafond. Een mooie reden dus om eens iets anders te 
doen dan wij gewend zijn. 
U allen hebt reeds velen malen en soms tot in den treuren 
gehoord over de escapades van de “golfbende” binnen 
de sociëteit. Toch een groep aardige mensen, die onder 
alle weersomstandigheden hun best doen een klein rot 
balletje met een stok in een gaatje te slaan. Is dit gelukt 
dan kunnen zij er oeverloos over praten hoe mooi, goed, 
perfect, zij het gedaan hebben.
Wel, in Anonymus zitten nog al wat van deze Johnie de 
Selfkickers. Zij vinden het leuk om U ook eens deelgenoot 
te maken van hun ultiem genot.

Wij hebben dan ook het clubhuis van Groen Geel op 
vrijdag 23 juli afgehuurd en zullen daar met U een paar 
leuke spelletjes doen met golfclubs en golfballen. 
Leuk voor U om eens een balletje weg te meppen of in 
dat kleine gaatje te slaan en vooral leuk om nu ook eens 
op woensdag mee te praten met al die “groteverhalen”-
jongens.

Na al dit machtsvertoon met bal en club 
gaan wij heerlijk barbecuen.
Details volgen uiteraard nog via 
onze fantastische secretaris, 
maar noteer deze datum alvast 
in uw agenda. 

Het wordt ontzettend leuk.

Ro van Hulst
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aannemer van onderhoudswerken

Verbouwingen
Renovatie
Onderhoud
Uitbouwen

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

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 

Stuyver
Makelaardij o.g.

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

(VER)KOOP  (VER)HUUR  TAXATIES  BEHEER



WERKPLAATS:
Dekkershoek 69

2552 DB Den Haag
Tel.: 070 397 52 38
Fax: 070 397 26 41

www.jornathdehaas.nl

Onderhoud         Verbouwingen       Betimmeringen
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