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

Kopij inleveren vóór 20 mei 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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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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Bedrijfs Onroerend Goed
Vastgoed Management
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Verkiezing vice - voorzitter
In de eerste bestuursvergadering na de Alge‑
mene Vergadering is de nieuwe vice‑voorzitter 
van het Bestuur gekozen. Bij acclamatie werd 
opnieuw unaniem Cees Buskens verkozen. 

Evaluatie met Boenk
Na drie maanden samenwerking hadden we 
Boenk uitgenodigd om de samenwerking in die 
periode te evalueren. Uiteraard zijn de aanloop 
problemen besproken en zijn er wat puntjes op 
de i gezet. Wederzijds willen we echter op de 
ingeslagen weg voortgaan. De volgende evalu‑
atie is na 6 maanden.

Aanvragen voor het lidmaatschap
Het Bestuur is van mening dat ook schriftelijk 
dient te worden vastgelegd dat een kandidaat 
voor het lidmaatschap bereid is zich actief in te 
zetten voor de instandhouding van de Sociëteit. 
Het aanvraagformulier is in deze zin aangepast. 
Voorts is besloten dat de kandidaat na het ver‑
krijgen van de status van aspirant de kandidaat 
zich zelf dient voor te stellen aan de leden op 
de woensdagavond. Het is toegestaan dat deze 
taak door de introducent wordt overgenomen.

De web- site
In samenwerking met onze web master Ed 
wordt getracht de site nog toegankelijker te 
maken. Als het goed is zijn de ons voorgestelde 
aanpassingen inmiddels gerealiseerd. We horen 
graag wat jullie er van vinden.
Overigens is het bezoek aan de site spectaculair 
toegenomen, onderstaand enige cijfers.

2008 2009

bezoeken hits bezoeken hits

januari 50 302 525 2�96

februari 34 209 475 �977

Van achter de bestuurstafel

Publicaties op de web-site
Zoals toegezegd op de Algemene Vergadering 
zijn inmiddels onderstaande bescheiden gepu‑
bliceerd op de web‑site.
•	 De statuten,
•	 Het Huishoudelijk Reglement met aal bekrach‑

tigde wijzigingen,
•	 De notulen van de Algemene Vergadering.
Leden zonder e‑mail hebben de stukken thuis 
gestuurd gekregen.

Het Archief
De herinrichting van het archief is inmiddels ge‑
reed. De wanden zijn wit geverfd, de vloerbe‑
dekking is vernieuwd en de nieuwe kasten staan 
opgesteld en zijn opnieuw ingericht. Een kast is 
bestemd voor administratieve bescheiden, een 
kast voor memorabilia en een kast voor diver‑
sen. Als jullie interesse hebben om het resultaat 
te zien dan hoor ik dat graag.

Op dit moment is de kunsthistorica Anne Ma‑
rie Cense bezig met haar kleurhistorisch onder‑
zoek. Ze schijnt toch wel wat interessante zaken 
op het spoor te zijn, we houden jullie op de 
hoogte.

Algemene Vergadering van het CNS
Op �4 maart hebben Menno Alkema en on‑
dergetekende deze vergadering bijgewoond. 
Op zo’n bijeenkomst realiseer je opnieuw, hoe 
goed ons Sociëteitsleven is ontwikkeld. Een op‑
komst ieder woensdagavond van ca. 50% van 
het ledenbestand is werkelijk uniek. Ik verwacht 
eerstdaags het Bestuur van de Sociëteit uit Gou‑
da om dat eens zelf mee te maken.
Het voornemen bestaat om in 20�� – onder de 
voorwaarde dat de restauratie is gerealiseerd – 
de Algemene vergadering bij ons te organise‑
ren. 



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 afmelden/aanmelden voor het diner
Hoewel de verplichting hieraan mee te doen nu 
is vastgelegd in het Huishoudelijk reglement zijn 
er toch nog een paar heren die weigeren mee te 
werken. Op ons verzoek registreert Boenk deze 
leden en het Bestuur zal deze leden gaan aan 
schrijven en hen wijzen op deze verplichting; 
zonodig zal bij recidive sanctionerend worden 
opgetreden.

Klachten
Even het geheugen opfrissen.
Statuten artikel �� onder 2
•	 De Exploitatiecommissie is belast met het toe‑

zicht ‑ in de ruimste zin van het woord ‑ op de 
exploitatie van de keuken, de bar en de zalen, 
de bediening, de prijzen en de kwaliteit van 
het geleverde.

Het Huishoudelijk Reglement artikel 22 onder 6
•	 Een bezoeker die zich over de bediening of 

over het geleverde wil beklagen, doet dit bij 
de Exploitatiecommissie. Wordt aan de klacht 
geen gehoor gegeven dan kan de klager zich 
tot het Bestuur wenden.

Gerechtvaardigde klachten moet je dus bespre‑
ken met de Exploitatiecommissie. Leo, Rien en 
Rob hebben bewezen hun mannetje te staan. 
Ook suggesties om zaken te verbeteren, bespre‑
ken zij graag met jou.
Klachten direct gericht aan Tessa of haar 
medewerkers(sters) worden terzijde gelegd.

Tuin
De tuin heeft inmiddels haar voorjaarbeurt ge‑
had, er is behoorlijk gesnoeid en het bladafval is 
opgeruimd. Boek heeft inmiddels mooi nieuw 
meubilair neergezet en de tafels vervangen. Het 
geheel ziet er weer piekfijn uit.

Opruiming
In forum nummer � had ik het al aangekondigd 
dat we grote opruiming zouden houden. Met 
dan aan de heren Cees Buskens, Paul Groot, 
Rien Meijer, Bert Uphof en Fred Weerdenburg 
van Boenk is dat inmiddels gerealiseerd. 
Wat hebben zij mogen wegdoen:
De kerstboom met de kerstversieringen [waren 

niet brandwerend behandeld], � vrieskast, � 
buffettafel, 9 houten tafels, 6 parasols, � plan‑
tenzuil, � prijzenkast, bloempotten, 4 terras‑
stoelen, 5 terrastafels, � partytent en heel veel 
rommel.
Tevens is heel veel inventaris opgeslagen omdat 
dit niet door Boenk gebruikt wordt.
Bij dit opruimen kwam er ook nog een verassing 
te voorschijn. Een fraaie eerste steen in wit mar‑
mer gedateerd �853. Wij denken dat dit de eer‑
ste steen is gewest van de inmiddels gesloopte 
grote feestzaal. De steen heeft haar plaats ge‑
vonden in ons archief.

Energieverbruik
In Forum nummer 44‑3 heb ik de restituties van 
Eneco mogen melden vanwege de behaalde 
energiebesparingen. De afrekening met de vo‑
rige pachter is inmiddels ook gerealiseerd.
Misschien vinden jullie het wel interessant om 
eens te kijken hoe het verbruik de laatste jaren is 
geweest. Voor het verbruik van elektriciteit hoe‑
ven we dan alleen maar de verbruiksmetingen 
met elkaar te vergelijken; voor het gasverbruik 
ligt dit niet zo eenvoudig. We kennen strenge 
en zachte winters, en uiteraard heeft het ver‑
bruik daarop invloed. Deze seizoensverschillen 
dienen geëlimineerd te worden om de jaren met 
elkaar te kunnen vergelijken. Wie geïnteresseerd 
is in deze methodiek verwijs ik kortheidshalve 
naar www.klimaatwijken.eu. In het overzicht op 
de volgende pagina zijn de gasverbruiken reeds 
op seizoensinvloeden gecorrigeerd.

Openbare verlichting Kazernestraat
In het kader van “De kern gezond”heeft de Ge‑
meente besloten de huidige openbare verlich‑
ting te vervangen. Waarschijnlijk hebben jullie 
de prachtige verlichting op het Lange Voorhout 
al bewonderd, dezelfde soort armaturen – fa‑
bricaat Belgica ‑ zal in de Kazernestraat worden 
aangebracht. Tegen onze gevel zal dit type 
armatuur worden aangebracht op een fraaie 
wandsteun. Wanneer?, alle vergunningen zijn 
door de Gemeente aangevraagd en bezwaar‑
schriften kunnen nog worden ingediend.

Gerard Hoogerwerf
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Gas
Gecorrigeerd verbruik

Elektriciteit Water
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2000 �9.4�0 6.�76 0,3�82 39.554 5.�53 0,�303

2001 25.704 9.253 0,3600 �3,�3 39.259 5.�77 0,�3�9 �,22

2002 �9.806 7.637 0,3856 2�,�8 45.225 5.729 0,�267 ‑3,77

2003 20.802 9.038 0,434� 36,42 47.2�6 6.324 0,�339 2,76

2004 �5.964 6.929 0,434� 36,42 45.732 6.�65 0,�348 3,45 464 805

2005 �6.�33 7.847 0,4864 52,86 49.700 7.588 0,�527 �7,�9 532

2006 2�.750 �2.739 0,5906 85,6� 61.010 9.86� 0,�6�6 24,02 489

2007 �2.882 8.350 0,6482 �03,7� 44.034 9.539 0,2�66 66,23 407 828

2008 12.877 8.477 0,6583 �06,88 47.�50 8.895 0,�887 44,02

Oproep
Iedereen kent het ledenregister in de 
bibliotheek. In dit register staan alle leden 
sinds de oprichting van onze Sociëteit ge‑
registreerd in een fraai handschrift.
Onze laatste pachter Mevr. den Heijer 
heeft op mijn verzoek – na een proeve 
van bekwaamheid – de laatste jaren en 
tot eind 2006 dit register bijgehouden. 
Aan mijn verzoek het register bij te wer‑
ken tot ultimo 2008 heeft zij helaas niet 
kunnen voldoen; wel heb ik de set met 
speciale kalligrafeerpennen van haar mo‑
gen ontvangen.
Uiteraard willen wij alle leden vanaf janu‑
ari 2007 geregistreerd hebben in de ge‑
bruikelijke schrijfstijl.

Wil degene die deze schrijfmethodiek be‑
heerst of die het eens wil proberen of die 
iemand weet die het kan, contact met mij 
opnemen.

Namens het bestuur
Gerard Hoogerwerf

Boottochtje
Nu de thermometer buiten alweer 20°C aangeeft 
begint het bij sommige leden te kriebelen.
Vorig jaar moest vanwege weersomstandig‑
heden het boottochtje door Den Haag worden 
afgezegd, dit jaar willen we het opnieuw pro‑
beren

Namens Jan Kersten en 
Bert Lemckert nodig ik jullie uit 

voor een boottochtje op 
20 mei a.s.

Ik kreeg van hen de volgende gegevens door:
‑ Maximaal aantal deelnemers 32 (snel aanmel‑

den is dus noodzaak),
‑ Kosten per persoon € 20, ‑, inclusief 2 oorlam‑

men na afloop in de Sociëteit,
‑ Het embarkeren aan de Hooigracht start om 

�2.55 uur, sloepenrol �3.00 uur, vertrek �3.05 
uur, debarkeren ook aan de Hooigracht om ca. 
�6.30 uur.

Aanmelden bij Jan Kersten of Bert Lemckert

Gerard Hoogerwerf



Jaarprogramma Anonymus
DE ZATERDAGAVONDEN:
Zaterdag 23 mei: Voorjaarsfeest in mediterrane sfeer.
Zaterdag 5 september: Familie BBQ.
Zaterdag 24 oktober: Najaarsfeest.
Zaterdag �2 december: Kerstfeest.

DE WOENSDAGAVONDEN:
�� maart: Koningskegelen.
�5 april: Toernooi kaarten, biljarten en kegelen.
�� november: Kleiduiven schieten met wildmaaltijd.

ZONDAG, 02 december: Sinterklaasfeest voor de 
kinderen.

Voorjaarsfeest 
op 23 mei 2009

Beste Soosvrienden,
Het Gezelschap Anonymus is er in geslaagd voor U een 
prachtig voorjaarsfeest in Mediterrane sfeer te organiseren.
Wij nodigen U en Uw introducé(e)s dan ook uit om dit met 
ons te vieren op zaterdag 
23 mei a.s. Vanaf �9.00 uur ontvangen wij U graag in onze 
Sociëteit; het feest begint 
om �9.30 uur en eindigt om ca. 24.00 uur.

Wegdromen bij mediterrane muziek, dansen op muziek die 
we allen kennen. De Sociëteit in een sfeer die ons meevoert 
naar warme streken, met heerlijk eten uit de Spaanse, Ita‑
liaanse en Franse keuken. Niet te vergeten de smaakvolle 
wijnen uit de mediterrane streken.
 
De avond wordt verder omlijst door

• Les Chanteurs, 
 die een muzikale omlijsting zal brengen van Franstalige 

hits aangevuld met bekende Italiaanse en Spaanse mu‑
ziek.

• een spetterende dansact met castagnetten 

• een loterij met prachtige prijzen.

• Wat ons betreft mooi zomers weer!
Het grootste deel van de avond zal het volume van de mu‑
ziek de conversatie met Uw vrienden toelaten en wij zullen 
zorgen voor ruime zitgelegenheid.

De entree bedraagt slechts € 25,‑ per persoon, inclusief me‑
diterraan buffet, te voldoen bij binnenkomst. De catering 
wordt uiteraard verzorgd door Boenk. De drankjes zijn voor 
eigen rekening. 

Kledingadvies: casual en we stellen het op prijs als deze is 
aangepast aan de sfeer van de avond.

Schrijf u tijdig in voor deze prachtige avond. 
Dat kan op de intekenlijst in de Sociëteit of 
per e‑mail aan Anonymus: 
johanvkampen@casema.nl

Het Gezelschap Anonymus
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Koningskegelen 
toernooi, 11 maart j.l
Een gezonde spanning rond het koningskegelen 
toernooi was voelbaar. �6 deelnemers en net als 
de marathon gaat niet iedereen voor de prijzen, 
maar is het meedoen belangrijker.
De winnaar krijgt de gouden speld en mag zich 
een jaar lang koning noemen. De tweede krijgt de 
zilveren speld en is de prins.

Anonymus had het voorrecht bij “Er zit schot in” 
te gast te zijn en kon met behulp van de bekwame  
wedstrijdleiding het toernooi met een gerust hart 
organiseren. Rob Jansen en Wim Quaak hiervoor 
zeer veel dank. 
De �e plaats, met �42 punten is voor Barend Hae‑
seker koning van 2009 en Barend ontving de gou‑
den speld. De 2e plaats, met �36 punten is voor 
Luud Wassenaar en Luud ontving de zilveren 
speld.  De derde plaats en een eervolle vermelding 
was voor Hans Dijkstra. 
Anonymus zorgde voor een goede fles voor de 
winnaars Niet in de laatste plaats is ook de wissel‑
beker uitgereikt aan Barend Haeseker. 

Het was een zeer gemoedelijke, gezellige en com‑
petitieve avond waar zeer van genoten is. Het is 
een voorrecht om het volgend Koningskegelen 
toernooi weer te mogen organiseren. 

Anonymus zal zorgdragen dat alle (bij Ano‑
nymus) bekende winnaars van de gouden en 
zilveren Koningskegelen speldjes worden vermeld 
op de wisselbeker. 
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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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Ollie B. Bommel
Een heer van stand

De beroemdste Heer en beer in Nederland, 
en misschien ook wel ver daarbuiten, is 
zonder enige twijfel Olivier B. Bommel, 
ofwel OBB. Voor heel goede vrienden en 
intimi heet hij Ollie. U kent hem hoop ik 
wel, die ‘Heer van Stand’.

Wanneer hij geboren is, weet ik niet. Maar mij is 
wel bekend dat hij in �94� voor het eerst van zich 
laat horen. Als figurant wandelt (of waggelt) hij 
een verhaal binnen. Wat voor verhaal? Een verhaal 
dat in de Telegraaf als strip in dagelijkse afleverin‑
gen verschijnt, over een klein, wit ‘ventje’, Tom 
Poes genaamd. Tom Poes is een slim katertje, en 
door zijn belevenissen is het beestje al geruime tijd 
mateloos populair bij de krantenlezers.
De nieuweling in het verhaal, Ollie B. Bommel 
dus, moet zijn populariteit nog verdienen. Dat 
lukt die dikke beer zonder enige moeite. Het lukt 
zelfs zo goed, dat er al gauw gesproken wordt 
over de ‘avonturen van Heer Bommel’. Dat Tom 
Poes niet van zijde wijkt, dat ze zelfs een onaf‑
scheidelijk tweetal worden, dat de zelfverzekerde 
en tegelijk zo onzekere Heer Bommel zonder de 
nuchter ‑ verstandige Tom Poes eigenlijk niets is, 
dit alles poetst niet weg dat de aanvankelijke figu‑

Leespareltjes

in onze 
bibliotheek

rant Bommel een hoofdrolspeler is geworden. En 
wat voor een!
Ruim 40, bijna 50 jaar beleven ze samen de won‑
derlijkste avonturen, Heer Bommel en Tom Poes, 
en heel lezend Nederland is dol op ze.

œ

Hun schepper is Marten Toonder, de geweldenaar 
van de tekentafel en later de Toonderstudio’s (o.a. 
reclamefilms). Hij begon als tekenaar, en ontwik‑
kelde zich op dat vakgebied tot een van de aller‑
grootsten. Maar hij bleek ook te kunnen schrijven. 
De combinatie van teken‑ en schrijftalent leefde 
hij uit in een bijna onafzienbare reeks stripverha‑
len (veel méér dan alleen de Bommelverhalen), en 
die hebben hem tot een van meest gelezen en ook 
meest geliefde schrijvers gemaakt. Niet alleen in 
ons taalgebied, maar ook in vele andere landen, 
want zijn werk is in heel wat talen vertaald.

Het boeiende van de Bommelverhalen is dat ze 
zich op zo veel verschillende niveaus laten lezen.

Allereerst gewoon als grappige dierenverhalen, 
waarvan je ook als volwassene kunt genieten, 
even ongecompliceerd als een kind dat kan van 
het verhaal over die sluwe Reintje de Vos.
Olivier B. Bommel woont in een Disney‑ of Anton 
Pieck‑achtig kasteel, slot Bommelstein, met dikke 
muren en ronde torens, ruime gazons, grote za‑
len, kleine kamertjes, diepe kelders, hoge vlierin‑
gen, en brede gangen met tochtige spelonken. 
Het slot ligt even buiten het stadje Rommeldam. 
In het kasteel wordt Heer Bommel zeer toegewijd 
bediend en verzorgd door zijn hondstrouwe lakei 
Joost (een bovenmaatse cocker spaniel met wap‑
perende flaporen), en van tijd tot tijd koestert hij 
zich in de bewondering van Juffrouw Doddel, die 
een stukje verderop woont, in een ‘eenvoudig 
doch gezellig huisje’. Weer iets verder woont Tom 
Poes, eveneens in een aardig stulpje. 
Je kunt smakelijk lachen om wat er daar allemaal 
gebeurt in die miniatuurwereld vol dieren, en 
daarom alleen al zijn de verhalen het lezen meer 
dan waard. Er zijn slechtere tijdbestedingen. 

Vervolgens (tweede niveau) kun je Marten 
Toonders Bommelverhalen ook lezen als span‑
nende avonturenverhalen.
Gewoonlijk gaan Tom Poes en OBB op reis. Soms 
stappen ze aan boord van de Albatros, bij de even 



HET FORUM  �0  APRIL 2009

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
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GGD Den Haag
Reizigersadvies- &
Vaccinatiecentrum

www.denhaag.nl/ggd
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• Atlantische kust - Vendée, 800 m van zee
• Luxe vrijstaande vakantiehuizen met privé zwembad 

voor 4, 6 of 8 personen
• Nederlandstalige receptie
• Hele jaar geopend
• Tennisbaan
• 5 gerenommeerde golfbanen in directe omgeving

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

28 rue du Pré Etienne
85180 Le Château d’Olonne

France
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rondborstige als kort aangebonden kapitein Wal 
Rus, maar meestal vertrekken ze in Ollie’s trouwe 
two‑seater met linnen kap De Oude Schicht. Altijd 
de ongewisse verten tegemoet.
Ze komen terecht in griezelige omgevingen, soms 
helemaal aan de andere kant van hun wereld: 
op het eiland Trottel bijvoorbeeld, waar de Trot‑
ten wonen, of op het onvruchtbare schiereiland 
Prol, waar de Prollen gehuisvest zijn. Maar vaak 
ook blijven ze wat dichter bij huis: in het Donkere 
Bomen Bos bijvoorbeeld, of in het land van de 
Zwarte Bergen, of in het wat verder gelegen som‑
bere Land van Lammermoer: een “kale vlakte met 
scheve, akelige bomen en mistige vennen waarin 
drijfzand dreigt” en “waar de bewoners dag en 
nacht gekleed zijn in grof gebreide wol om aan 
het kille klimaat het hoofd te bieden”. 

En al lezend en kijkend kun je dan 
beklemd‑geboeid raken door wat 
ze meemaken, veelal omringd door 
wonderlijke wezens als de wijze 
kabouter Kwetal, of gedrochtelijke 
individuen als magister Hokus Pas 
en Pee Pastinakel.
Altijd komt de dikke en on‑
handige Ollie in zijn drang 
naar het verrichten van hel‑
dendaden in steeds grotere 
problemen, en dreigt hij het 
slachtoffer te worden van zijn 
mateloze eigenwijsheid, dom‑
heid of grootsprakigheid. 
Maar altijd is er dan ook weer 
de slimme en verstandige 
Tom Poes, die dank zij een list 
(“verzin een list, Tom Poes”) 
zijn benarde vriend op het 
laatste ogenblik weet te red‑
den. Zodat ze aan het eind van 
het verhaal weer kunnen terugkeren naar Bom‑
melstein bij Rommeldam, alwaar lakei Joost hen 
dan met een ‘eenvoudig doch voedzaam maal’ 
weer op verhaal brengt.

Maar (derde niveau) wat diezelfde grappige en/of 
avontuurlijke dierenverhalen op een nog veel ho‑
ger plan brengt, wat ze pas echt fantastisch maakt, 
is dat je ze kunt lezen (net als het middeleeuwse 
dierenepos Van den Vos Reinaerde) als uitgewerkte 
fabels, als verbluffende afspiegelingen van de ech‑
te grote‑mensenwereld. De wereld van Bommel 

en al die andere personages is onze eigen maat‑
schappij, waarin de dieren het symbool zijn van 
bepaalde (en lang niet altijd aardige) typisch men‑
selijke eigenschappen, (on)hebbelijkheden en ei‑
genaardigheden. Tom Poes en Ollie B.Bommel zijn 
omringd door figuren als de hooghartige Markies 
De Cantecler, de benepen belastinggaarder Dor‑
knoper, de klein‑burgerlijke kruidenier Grootgrut, 
de niet zo intelligente oplichters Bul Super en Hiep 
Hieper, de bijna anarchistische kunstschilder Ter‑
pen Tijn en nog heel veel andere typen. Zoals de 
sinistere professor Sickbock, de argeloze professor 
Prlwytzkofsky (‘met ener z in der midden’), de on‑
nozele flierefluiter Wammes Waggel, de erudiete 
psychiater Zielknijper en al die anderen die aan de 
ongebreidelde fantasie van Marten Toonder ont‑
sproten zijn. Ze zijn personificaties van menselijke 
deugden en ondeugden. Ze zijn soms getekend 
als karikatuur, maar  soms ook scherp satirisch en 

zelfs cynisch: als oerbeelden , als de arche‑
typen zoals die beschreven zijn door de 
psycholoog Carl Jung. In de schildering 
van wat ze doen, bekokstoven, ritselen en 

manipuleren zit een niet onaanzienlijk stuk 
maatschappijkritiek verwerkt. “Zie de mens, 
uw mede‑mens” schijnt Marten Toonder 

voortdurend te willen zeggen, “en wees 
altijd op uw hoede”. Zijn personages 

zijn en blijven dieren, maar in hun ge‑
drag zijn ze voor ons, lezers, tegelijk 
ongelooflijk herkenbaar, en soms in 
hun totaliteit een onthutsende afspie‑
geling van wat de mensenwerkelijk‑
heid kan zijn.
Voor ons, leden van Sociëteit De Ver-
eeniging, is het interessant om te zien 
hoe de notabelen van het stadje (on-
der wie naast de Markies De Cantecler 

ook burgemeester Dickerdack en Com-
missaris Bulle Bas) zich vermeien in de Herenso-

ciëteit DE KLEINE CLUB; meestal gezeten in onwaar-
schijnlijk grote fauteuils, elkaar onderhoudend met 
sterke verhalen, roddels en prietpraat. Ook Ollie is lid 
van de Kleine Club, maar hij wordt (uiteraard achter 
zijn rug) door zijn medeleden niet serieus genomen. 
Hij is in hun ogen een parvenu, een windbuil, maar 
zelf zijn ze natuurlijk  geen haar beter. Alleen om zijn 
vette bankrekening en rinkelende geldbuidel (‘voor 
een heer van stand speelt geld geen rol’) wordt Ollie 
geduld, en als het even kan uitgebuit.

En ten slotte (vierde niveau) kun je de Bommelver‑
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halen ook nog lezen als zuiver literaire produkten. 
Velen beschouwen Marten Toonder als een van 
de grootste 20ste‑eeuwse literatoren in ons land. 
Waarom?
Ten eerste omdat hij een virtuoos verteller was. 
Zie maar eens hoe hij een verhaal weet op te zet‑
ten. Meestal begint hij met de schildering van een 
natuurtafereeltje, aan het begin van een nieuw 
seizoen. 
Het verhaal DE ANDERE WERELD (boekenweekge‑
schenk �982) begint zo: 

Het was voorjaar geworden, en om de torens 
van Bommelstein speelde een zacht briesje, dat 
bloemengeuren met zich meevoerde.Want de 
natuur begon te ontwaken, en dat bleef natuur-
lijk ook niet onopgemerkt binnen de muren van 
het oude slot. Toen de bediende Joost om een 
uur of vijf gewoontegetrouw een glas port bin-
nenbracht, speelde er zelfs een kleine glimlach 
om zijn lippen. “De lente is aangebroken met uw 
welnemen, heer Olivier”, sprak hij. “Ik  was zo vrij 
vanmiddag zelfs een tureluur waar te nemen”. 
“Ja, nu je het zegt”, zei heer Bommel, een verras-
te blik naar buiten werpend. “Er zitten blaadjes 
aan de perelaar! Mooi, hoor. Maar toch…”

Maar soms ook begint hij veel directer, onont‑
koombaarder, getuige bijvoorbeeld het volgende 
begin van het verhaal DE BOVENBAZEN.

Iedereen wil graag meer bezitten dan hij heeft, 
dat is begrijpelijk. Het is in de wereld echter on-
gelijk verdeeld; sommige lieden hebben niets, 
en andere hebben alles. Voor de eerste soort is 
het leven gemakkelijk, want wanneer men niets 

heeft, is het gemakkelijk om meer te krijgen – en 
dat is leuk. Maar voor iemand die alles al heeft 
is de pret er af. Zo iemand is nooit meer blij 
wanneer hij wat krijgt, hij heeft het immers al? 
In plaats daarvan moet hij altijd bang zijn dat 
hij iets verliest, want dat is de enige mogelijk-
heid die er voor hem overblijft. Een akelig idee, 
nietwaar?

Ten tweede was en is Toonder een belangrijk 
schrijver om zijn onnavolgbare wijze van gestalte 
geven (in de reisverhalen) aan een occulte wereld, 
vol bovennatuurlijke krachten en onherbergzame 
landschappen, beangstigend leeg en tegelijk vol 
onaardse wezens, geschetst met groot gevoel 
voor onheil.

Maar ten derde, en bovenal, was en blijft hij een 
groot schrijver om de rijkdom van zijn taalgebruik 
dat vele nieuwe woorden en uitdrukkingen heeft 
toegevoegd aan ons hedendaagse Nederlands. 
Wie kent niet woorden als ‘denkraam’, ‘minku‑
kel’, ‘zielknijper’, ‘breinbaas’ en ‘zwelbast’? Wie 
kent niet uitdrukkingen als ‘kommer en kwel’, 
‘grofstoffelijke trillingen’, ‘iets is pluis of iets is niet 
pluis’,’voor een heer speelt geld geen rol’, ‘een 
eenvoudig doch voedzaam maal’, ‘als je begrijpt 
wat ik bedoel’?
En wie geniet niet van de prachtige verhaspelin‑
gen van taalclichés, zoals “Goede boeken zijn als 
parels die diep in het gemoed wortel schieten en 
goede vruchten dragen”, “Aangeslagen als ik ben 
door de stormen des levens, begint er een adder‑
tje onder mijn gras te knagen”, “Hoogstaande 

Thomsonplein 18
2565 TK ‘s-Gravenhage
Tel. (070) 3450418 / 363 93 37
Fax (070) 3455756 Eigen atelier
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boeken hebben mijn levenspad omzoomd, zodat 
ik er nog steeds de vruchten van draag’. ‘Een blind 
paard kan de was doen.’ “Vol van leegte” door‑
spekt heer Olivier zijn diepe gedachten met dit 
soort taalkronkels. Heerlijk! 

(Tussen haakjes: ik heb het hier nog helemaal niet 
gehad over de naar mijn mening onnavolgbaar 
knappe wijze waarop Toonder zijn verhalen ge‑
tekend heeft. Maar daar moet een deskundiger 
iemand maar eens over schrijven).

Marten Toonder (overleden in 2005, ruim 90 jaar 
oud) heeft in totaal �77 Bommelverhalen geschre‑
ven. In �986 verscheen het laatste: ‘Heer Bommel 
en het einde van eindeloos’. Aan het slot van dit 
verhaal treedt OBB in het huwelijk met de zorg‑
zame juffrouw Annemarie Doddel, die altijd met 
zo veel vertedering naar die ‘malle Ollie’ heeft 
gekeken, stilletjes bleef hopen, maar niet kon ge‑
loven dat het huiselijke en huwelijkse geluk ooit 
voor haar zou zijn weggelegd.

Huiselijk geluk en wilde avonturen, die gaan niet 
samen. Vandaar dat Bommel sinds zijn huwelijk 
een teruggetrokken leven leidt en niets meer van 
zich heeft laten horen. En Tom Poes? Die heeft zijn 
stulpje verlaten en is de wijde wereld ingetrokken. 
Want voor rustigjes op een poefje voor de open 
haard in Bommelstein zitten is hij te ongedurig.

œ

Er ging een schok door Bommelminnend Neder‑
land, toen plotseling duidelijk werd dat het uit was 
met de pret.Wat moesten we zonder Ollie en Tom 
Poes? Een schrikwekkend perspectief. Maar het le‑
ven gaat verder. Al meer dan twintig jaar leven we 
zonder nieuwe avonturen van OBB en TP. Maar de 
oude worden nog steeds gretig gelezen en her‑
lezen. Dat kàn ook: er zijn talloze herdrukken in 
boekvorm.

En	waarom	dus	dit	artikel?
Omdat wij in onze soosbibliotheek bundels met 
Bommelverhalen hebben staan. Uit het voor‑
gaande moge blijken dat ik ze van harte ter lezing, 
leringhe en de vermaek aanbeveel. Raadpleeg de 
catalogus!
Binnenkort komen er nog een stuk of wat bij.

Karel Korswagen, bibliothecaris

D A M E S G R O E P

SOCIËTEIT  “DE VEREENIGING”

MEI 2009

Dinerbijeenkomst

Na het “Dagje‑uit” in april zijn we alweer toe 
aan de 3e dinerbijeenkomst van dit jaar, de 

laatste vóór de zomer/vakantieperiode.

Deze dinerbijeenkomst zal plaatsvinden op

DINSDAG 12 MEI 2009
In het Sociëteitsgebouw

bar open vanaf �8.00 uur, diner circa �9.30 
uur

Voor deze bijeenkomst, waar drankjes en diner 
vooor eigen rekening zijn, kunt u zich opgeven 

bij de locatie manager van Boenk 
en de Groot, Tessa

tot uiterlijk

maandagmorgen 11 mei, 12.00 uur
telefoon  070  3 64 31 42

Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig 
kunnen zijn, belt u dan eveneens de locatie 

manager Tessa.
Het is mogelijk, dat de voicemail aanstaat. 
Spreek duidelijk uw naam en telefoon-
nummer in, de band wordt regelmatig 

afgeluisterd.

Wat zou het fantastisch zijn, als ik op 
12 mei weer net zoveel enthousiaste 

dames mag begroeten als in januari en 
maart en wie weet ook weer 

nieuwe dames mag verwelkomen.

Mocht u nu niet kunnen komen, 
op 22 september is er weer een 

dinerbijeenkomst.

Eveline Lansink
Tel.: 070 3 55 99 67

e‑mail: hj.lansink@planet.nl
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 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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Zoals te doen gebruikelijk in de afgelopen jaren, 
hebben we in januari de vraag gesteld: waar 
gaan we dit jaar naar toe.
Er waren verschillende ideeën, maar één stak er 
met kop en schouders boven uit namelijk het 
voorstel van Merula Oomen en Marie Loman 
om naar het Vredespaleis te komen. 
Omdat er tijdens de januari dinerbijeenkomst 
reeds zoveel enthousiaste reacties waren zijn we 
dus verder gegaan met programmeren.

Vrijdag 3 april werd de dag waarop maximaal 
30 dames deel konden nemen aan een warme 
lunch in het Restaurant Des Juges, waar Fleur 
Loman de honneurs voor haar rekening nam, 
gevolgd door een rondleiding door het Vredes‑
paleis.

Die zonnige vrijdag leidde Marie Loman de aan‑
wezige dames via een detectiepoort en iden‑
titeitscontrole door de prachtige tuin naar het 
Restaurant Des Juges, waar Merula ons ontving 
en welkom heette met een drankje.
We voelden ons zeer vereerd, dat wij in dit 
prachtige restaurant, waar alleen de rechters 
gebruik van mogen maken, van een fantasti‑
sche lunch mochten genieten.
Voor de rondleiding werden wij weer onder ge‑
leide naar de hoofdingang gebracht.
Voor een groot aantal van ons was het de eerste 
keer, dat we het Vredespaleis van binnen kon‑
den bekijken.

De gids vertelde over het ontstaan van het 
Vredespaleis en de bouw ervan en leidde ons 
door rechtzalen en gangen  terwijl ze ons wees 
op details. Eikenhout uit Canada, een vaas van 
3200 kg uit Rusland, tegelwerk van de Porce‑
leijne Fles, de prachtige glas‑in‑lood ramen, 
borstbeelden van internationale bekendheden 
als Mandela, Ghandi, Carnegie, Nehroe en vele 
anderen. Als kers op de slagroom kwamen we 
via de enorme marmeren trap in de Japanse 

zaal, waar we konden genieten van de prach‑
tige zijden wandbekleding, waar door ruim 
48.000 Japanse dames 3 jaar aan gewerkt was. 
Dat er zoveel dames aan werkten ligt in het feit, 
dat de verwerking van deze zijde na korte tijd 
de ogen aantast.

Tot slot vertelde onze gids ons over het ontstaan 
van de plafondschildering in de koepel boven 
het trappenhuis, over het uit Argentinië afkom‑
stige Christusbeeld en wees zij ons op vazen, 
die geschonken waren door Koningin Wilhel‑
mina, Tsaar Nicolas II en de stad Amsterdam.
Als afsluiting van een leerzame middag bood 
Merula ons nog een frisje aan in haar kamer, 
waar we heel gemakkelijk met 25 dames kon‑
den vertoeven.

Langs deze weg willen wij Merula, Marie en 
Fleur nogmaals hartelijk dankzeggen voor dit 
grandioze “Dagje ‑ uit”.

Vóór het nemen van de groepsfoto waren enige 
dames reeds vertrokken richting uitgang.

Eveline Lansink

Damesgroep	Sociëteit	“De	Vereeniging”

Dagje-uit naar het Vredespaleis
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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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Herstellende van een enkel‑/kuitbeenbreuk ver‑
oorzaakt door het uitglijden in een parkeergara‑
ge te Düsseldorf in verband met een bezoek aan 
de “Weihnachtmarkt”.
Het gebeurde op �2 december en in verband 
met vocht in de enkel kon er pas op 29 december 
worden geopereerd. Dit leverde een plaat en een 
zevental schroeven op in het onderbeen !!! Het 
gaat nu redelijk goed.

Geboren �3 oktober �93� te ’s Gravenhage, in 
een gezin van vader moeder en een zuster. Vader 
had een banket zaak in de binnenstad van Den 
Haag, en kwam uit een gezin van �2 kinderen in 
Assen, hetgeen 9 ooms en 2 tantes opleverde. 
De R.K. Lagere School werd (gedeeltelijk in de 
oorlog) doorlopen in de Hortensiastraat waarbij 
kapelaans en priesters een aardig aandeel had‑
den. En daarbij hoorde natuurlijk ook het misdie‑
naarschap. Vervolgens werden de M.U.L.O. en 
H.B.S. A afgerond. En vanaf hier gaat Gerard zelf 
verder:
“De oorlog heb ik als jongen van 9 tot en met 
�4 jaar redelijk bewust meegemaakt. De honger‑
winter bracht ik door in Workum, Friesland eerst 
in een hotel, later in een pleeggezin. Hotel Bon‑
nema had een aantal Engelse piloten in huis die 
daar op verschillende plaatsen onderdak hadden. 
De naam Bonnema is na de oorlog zeer bekend 
geworden omdat lid waren van een verzetsgroep 
tegen de Duitsers. Ik kan mij herinneren dat de 
dat de terugtocht naar Den Haag geen pretje 
was. Omdat er geen treinen liepen en ik en an‑
deren op een vrachtwagen werden gezet die ook 
geladen was met een melktank, waarachter we 

in gesprek met...
Gerard Jonker
op �� maart 2009

met z’n allen bescherming zochten tegen de kou. 
Een andere herinnering tijdens de oorlog in 
Friesland was het volgende: De Duitsers hadden 
grote stukken land onder water gezet maar de 
melk moest wel bij de boeren worden opge‑
haald. Omdat er veel mannen waren opgepakt 
of ondergedoken was er niemand die mee wilde 
op een motorboot, bang om opgepakt te wor‑
den, en in het laatste jaar waren er nog wel eens 
Engelse vliegtuigen die het vuur opende op trei‑
nen enz. Omdat ik redelijk lang was en niet bang 
werd mij gevraagd mee te gaan op deze motor‑
boot, wat ik ook heb gedaan. Het was een platte 
boot met een stuurman van 60 jaar die de motor 
zachtjes liet draaien zodat hij en ik de melkbussen 
vliegensvlug op de boot konden zetten. Van ie‑
dere boerderij mochten we maar ten hoogste �0 
melkbussen meenemen. De boeren waren door 
het water ingesloten en konden de overgebleven 
melk niet kwijt. Dit werd dan weer gevoerd aan 
de koeien, varkens en paarden. In die tijd zijn er 
duizenden melkbussen gewoon in de goot ge‑
leegd, terwijl er in het Westen hongersnood was, 
een drama!!!”

“Na mijn opleiding solliciteerde ik (voor de eer‑
ste en laatste keer) bij Vroom & Dreesmann en 
werd aangenomen als eerste verkoper op de af‑
deling elektro. Op een zekere dag kwam er een 
vertegenwoordiger van Philips naar mij toe met 
de vraag of ik zin had bedrijfsleider te worden 
van een nieuwe zaak van “Radio Zuiderpark”. 
Hij voegde hier aan toe, dat als ik ja zou zeg‑
gen een mooie huurflat van het Philips pensi‑
oenfonds krijgen. Dat kwam goed uit want Ria 



HET FORUM  �8  APRIL 2009

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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en ik hadden trouwplannen!!! In die tijd (�964) 
moest je wel vier jaren wachten voordat je een 
huurflat kreeg toegewezen. De zaak ging gewel‑
dig maar ik werd een beetje te duur en ben toen 
vertrokken met een mooie premie, waarvoor ik 
mijn eerste auto (Volkswagen) kocht. Voordat ik 
bij “Radio Zuiderpark” vertrok had Philips mij al 
gepolst voor een baan als bedrijfsleider van een 
sanitairgroothandel. Ik heb daar 2 jaar gewerkt 
met een directeur die meer ambtenaar dan za‑
kenman was. Ik had veel met de inkoop te ma‑
ken, en als hij er bij kwam zitten was het con‑
tract dat ik met fabrikanten had gemaakt naar de 
knoppen, dit omdat hij de taal van de handel niet 
sprak. Op een dag kwam er een directielid van 
een importeur op bezoek bij een bedrijf waar wij 
artikelen van kochten. En wederom werd ik weg‑
gekocht bij deze firma. Bij deze importeur heb ik 
�3 jaar met veel plezier gewerkt als commercieel 
directeur, en daarna ben ik als “eigen baas” voor 
mezelf begonnen, en in 2002 heeft mijn schoon‑
zoon de zaak overgenomen”.

“Mijn vrouw Ria leerde ik kennen via haar broer 
die ook bij V& D werkte. Met vier mannen zijn 
we naar Italië geweest, en bij een feestje bij te‑
rugkomst had Hans zus meegenomen, en zo is 
het toen gekomen. Nu zijn we 46 jaar getrouwd 
en hebben 2 dochters en 3 kleinkinderen”.

“Mijn diensttijd bracht ik door bij de zware lucht‑
afweer (L.U.W.A.) in Haarlem. Door zware trai‑
ningen bij het voetbal en het leger was ik in een 
uitstekende conditie en werd uit 2000 man geko‑
zen tot “beste soldaat” van het regiment. Mede 
omdat ik scherpschutter was wilde wel naar de 
Commando’s , hetgeen door mijn moeder werd 
verhinderd. Vanwege mijn A.D.O. ervaring werd 
ik in het regimentselftal opgesteld. Het voordeel 
hiervan was dat als ik moest voetballen in het re‑
gimentselftal ik drie dagen vrij van dienst was. 
We hebben de finale gehaald, maar helaas ver‑
loren. Toen het zware geschut werd vervangen 
door raketten was mijn diensttijd voorbij”.

“Reeds vroeg, ik was 3 jaar, werd ik meegeno‑
men naar het voetbal door mijn vader en ooms, 
alles voetbalde!!!. Ik voetbalde bij D.H.B.R.K. 

totdat mijn vader werd aangesproken door een 
bestuurslid van A.D.O. ik was toen �6 jaar. Ik heb 
jaren in enkele jeugdelftallen gespeeld, ik kon 
aardig voetballen maar was net niet goed ge‑
noeg voor de top”.

“Van �968 tot �978 ben ik scheidsrechter in het 
betaalde voetbal geweest. Fantastische jaren 
waarin ik de halve wereld heb gezien. Het vraagt 
veel van jezelf en je gezin. Tweemaal per week 
goed trainen en zaterdag’s geen feestjes, en 
drank en om ��.30 naar bed. Hierna ben ik nog 
lid geweest van de hoofdscheidsrechter commis‑
sie en ontving de buitenlandse scheidsrechters 
als het Nederlands elftal voetbalde”.

“Mijn laatste wedstrijd was er een tijdens de Ko‑
ninkrijkspelen op Curaçao. Ik vloog via Lissabon 
naar Curaçao. Bij het opstijgen van het vliegveld 
van Lissabon hoorden wij een enorme knal, en 
zagen lichtflitsen langs het toestel terwijl dit niet 
omhoog kwam. Het bleef zo rond de �000 meter 
hoogte vliegen en kwam verder niet omhoog. De 
captain riep op dat iedereen rustig moest blijven, 
maar dat we eerst kerosine moesten lossen en 
dat duurde ongeveer 30 minuten. Wat zich in het 
vliegtuig afspeelde zal ik niet vertellen maar het 
was afschuwelijk !!! Ik heb nog steeds een zekere 
spanning bij het opstijgen van een vliegtuig”.

“Nadat ik als scheidsrechter ben gestopt ben ik 
gaan golfen, en dat doe ik tot op heden graag. 
Het is dan ook dat ik door het lidmaatschap van 
de golfclub Leeuwenbergh waar Andries Andrea 
ook lid van is, nu sinds � april 2003 lid van de 
Sociëteit ben. En dat is aan de vasthoudendheid 
van Andries te danken die mij keer op keer uitno‑
digde eens mee te gaan”.

Tenslotte: Hoe bevalt het op de Sociëteit? “Ik kan 
niet anders zeggen dat het me tot nu toe uitste‑
kend is bevallen, en de zes jaren lidmaatschap als 
een warm bad heb ervaren. Wel ben ik van me‑
ning dat de leden die al langer lid zijn zich meer 
met de nieuwkomers moeten bemoeien”.

deze rubriek wordt vervolgd 
Herman B. Schoonman
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