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Speerpunten
Hoewel de historie van eminent belang is, praten 
wij in het bestuur meer over heden en toekomst. 
In maart hebben wij zes voorlopige speerpunten 
voor 2011  geformuleerd. Deze zijn niet vast in 
beton gegoten, maar kunnen worden aangepast. 
Gekozen is voor speerpunten die meetbaar en 
zeer concreet zijn. Zie ook de rubriek vanachter de 
bestuurstafel van Peter Robijns. 

Van mijn kant daarover nog het volgende:
1. De restauratie is ingezet onder het oude 

bestuur en is op een haar na gereed. Ons prach
tige gebouw blijft echter aandacht vragen qua 
onderhoud en wij blijven dus kritisch kijken 
naar wat wij nog kunnen verbeteren.

2. De uitbouw van de exploitatiecommissie komt 
neer op uitbouw van de barcommissie.  De 
exploitatiecommissie bestaat uit tenminste 3 
leden van wie een bestuurslid en is belast met 
het toezicht op de bediening, de prijzen en de 
kwaliteit van het geleverde, het schoonhouden 
van de societeitsruimtes en het onderhoud van 
de tuin.  De klankbordgroep is nieuw leven 
ingeblazen en een eerste vergadering vond 
reeds plaats. 

3. Een te houden enquête over het functioneren 
van de pachter/cateraar. Binnenkort meer hier
over.

4. Met de  wervingscommissie proberen wij meer 
kandidaten te krijgen (vooral ook jongere) om 
het proces van ballotage in te gaan. Nieuwe 
creatieve gedachten zijn van harte welkom.

5. Als bestuur vinden wij dat het culturele aspect 
meer aandacht mag krijgen, zoals bij de viering 
van ons 160 jarig bestaan toen  een cabaretier 
optrad. Anonymus is bezig met het opzetten 
van een volgende evenement. 

6. Afronding van nieuwe statuten en reglementen 
zoals gebeurde op 29 juni. 

Ik wens u een fantastisch vervolg van deze zomer 
en een fijne vakantie.

Voorwoord
Door Theo Damen

   Het 
Forum
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NBM B.V.

vraagt te koop

WOON-WINKELHUIZEN
PORTIEK,

FLATS en/of
BEDRIJFSGEBOUWEN

in verhuurde toestand

Brieven met aanbiedingen:  
J. Knijnenburg

Vinkweg 3
2331 AV Leiden

      Fax  071 531 54 09

NBM B.V.
BELEGGINGSMIJ. 

Forensische 
onderzoeken &

fi nanciële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden

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

M.O.B. Accountancy B.V.

The complete wardrobe
evening
country 
town

shirts - bespoke
ready to wear

suits - made to measure

F.G. van den Heuvel

Hoge Nieuwstraat 36       2514 EL  ’s-Gravenhage              www.fgvandenheuvel.com

Arthur Planken
NVM makelaar/taxateur o.z.

Haagweg 171, 2281 AJ Rijswijk 

t 070 399 36 34
f 070 390 78 14
m 06 538 00 273
i www.hoogenraad.nl
e  a.planken@hoogenraad.nl
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Algemene Ledenvergadering
Op 29 juni werd een extra Algemene 
Ledenvergadering gehouden met als exclusief 
agendapunt: Goedkeuring nieuwe Notulen 
en reglementen van onze Sociëteit De 
Vereeniging. Voor wat betreft de inhoud en 
het verloop wordt verwezen naar het door de 
secretaris geredigeerde artikel over dit onder
werp elders in dit Forum. Het bestuur betreurt 
het dat meer dan de helft van het ledenbestand 
niet de moeite heeft genomen om te reageren 
op de uitnodiging voor deze bijeenkomst en 
hoopt niet dat deze negatieve tendens zich 
voortzet.

Vader-(schoon)Zoon Diner
Binnen het Bestuur is afgesproken dat de 
jeugdige deelnemers aan deze speciale soos
avond op het huisadres de door Maxime 
Hendrickx met veel verve geschoten groepsfoto 
zullen ontvangen. Inmiddels heeft de verzen
ding aangevuld met een hartelijke brief plaats 
gevonden.

Herijking woensdagbijeenkomst 
Op 29 juni kwam de nieuw leven ingeblazen 
klankbordgroep ter ondersteuning van de 
exploitatiecommissie voor het eerst bijeen. 
Als centrale doelstelling werd vastgelegd: 
Optimalisering van de dienstverlening en de 
culinaire prestaties van Boenk, dat moet leiden 
tot een hoge(re) graad van satisfactie onder 
de leden van onze Sociëteit. Daarenboven 
zal er ook een herijking plaatsvinden van de 
invulling en inrichting van de woensdag
bijeenkomst. Afgesproken werd dat de leden 
van de klankbordgroep individueel een 
concreet en meetbaar programma van wensen 
en eisen opstelt en in de vergadering van 17 
augustus presenteren. Uiteraard wordt over de 
voortgang gerapporteerd.

Minimaal 120 leden
Op 8 juli kwam het Bestuur ten huize van 
de voorzitter bijeen voor de jaarlijkse brain
stormsessie. Hoewel er geen strakke agenda 
was, werd wel een aantal korte en middel
lange termijn speerpunten geformuleerd. 
Voor 2011 is de focus gericht op de voltooi
ing van de restauratie, de afronding van 
de nieuwe Statuten en Reglementen en 
de revitalisering en structurering van de 
Exploitatie Commissie. Bovendien wordt als 
aanvulling op de sportieve activiteiten binnen 
de Sociëteit veel belang gehecht aan de perio
dieke organisatie van cultureel gekleurde 
evenementen in soosverband. Voor wat betreft 
het ledenbestand wil het Bestuur sturen op 
een gezonde groei, waarbij ledenbehoud 
minimaal de zelfde aandacht verdient als 
ledenwinst. Voor eind 2011 heeft het Bestuur 
een ledental van minimaal 120 in het vizier. In 
de volgende editie zal onder deze rubriek het 
verloop van deze “sessie aan zee” wat uitge
breider aan bod komen. 
Zeker is dat van het ruizen der golven een 
inspirerende kracht is uitgegaan.

Huur Sociëteitsgebouw
De vigerende maatregel om de leden (inclu
sief partners en kinderen) van de Sociëteit in 
de gelegenheid te stellen de accommodatie, 
mits niet verhuurd, kosteloos te gebruiken, 
lijkt goed te zijn ontvangen. Geconstateerd 
wordt, dat het aantal feestjes van soosleden 
‘in eigen huis’ groeiende is en de waardering 
groot. Uiteraard wordt dit beeld als verheu
gend ervaren! 
Omwille van de volledigheid en maximale 
transparantie wordt in deze editie nogmaals 
de laatste versie ( juni 2011) van de tarievenma
trix voor de leden gepubliceerd.

Vanachter de Bestuurstafel
Door Peter Robijns
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is op zoek naar versterking
is een business to business telemarketing bureau
is een kwaliteitsbureau, levert vakwerk
is géén call center
voert hoogwaardige opdrachten uit
werkt alleen met goed opgeleide mensen

verkoopt niets aan de telefoon, 
maar biedt verkoopondersteuning

 ZOEKT MET SPOED EEN VERKOOPONDERSTEUNER 
DIE ENTHOUSIAST WORDT VAN DE ONDERSTAANDE 

OMSCHRIJVING EN GRAAG DEEL UIT WIL MAKEN VAN DIT TEAM.

het team
 heeft een team van verkoopondersteuners. Zij zijn 

commercieel getraind, hebben veel werk- en levenservaring en 
zijn tot over hun oren gemotiveerd om de verkoopresultaten 
van de opdrachtgever te verhogen. De verkoopondersteuners 
van  zijn gedreven, hebben een uitstekende beheer-
sing van de Nederlandse taal en zijn zeer charismatisch.

de functie
In deze functie zorg je actief voor telefonische benadering van 
bedrijven. Vaak gaat het om marktgerichte campagnes met als 
doel een afspraak in te plannen voor de accountmanager.

ervaring
 is op zoek naar iemand met ruime werk- en levens-

ervaring. Daarnaast spreek je de Nederlandse taal vloeiend. 
Computerervaring is een must. Ook VUT-ers en 65-plussers zijn 
van harte uitgenodigd om te solliciteren! Een prima baan om te 
combineren met ander werk- of bezigheden.

uren
Het betreft een functie voor ongeveer 9 tot 15 uur per week. 
Deze uren zijn in overleg flexibel in te delen. Bij deze functie 
hoort een marktconform salaris.

locatie
 is gevestigd op de grens van het Statenkwartier en 

Duinoord en goed bereikbaar met openbaar vervoer, per fiets 
of met de auto (tot 18.00 uur gratis parkeren.) 
Groot Hertoginnelaan 166

solliciteren? bel 070-8200300 of mail info@vertel.nu 

VERTEL!

biedt verkoopondersteuning!

is een business to business telemarketing bureau!
is een kwaliteitsbureau, levert vakwerk!
is géén call center!
voert hoogwaardige opdrachten uit!
werkt alleen met goed opgeleide mensen!
verkoopt niets aan de telefoon, maar

Groot Hertoginnelaan 166
2517 EV Den Haag

 T 070 82 00 300
 F 070 82 00 301
 M 06 22 13 28 63
 E info@vertel.nu
 W www.vertel.nu

Meer informatie? 
Neem contact op met Carla Boom-Meeuwisse

Bellweg 16, 2627 AW Delft
Tel. 015 - 251 40 00
Fax 015 - 251 40 01
info@awiversenter.nl
www.awiverscenter.nl

Kwaliteit en onderscheid

Bemiddeling bij

Aan- en verkoop van beleggingen

Onroerend goed portefeuilles

Taxaties van beleggingen en 
commercieel o.g.

Dr. Kuyperstraat 14

2514 BB Den Haag

Telefoon 070 364 49 59

Telefax 070 356 26 78

Privé 070 386 58 48

WOLGA 2    •    2491 BJ  DEN HAAG    •    NEDERLAND

UTS VAN DER GEEST
RIJSWIJK

UTS VAN DER GEEST
DEN HAAG

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

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

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

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

bezoek ons op: www.utsvandergeest.nl of bel: 070 399 42 41
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Sinds de viering van het Sociëteitsjubileum 
(160 jaar) heeft ‘De Vereeniging’ weinig reden 
tot klagen als het om aandacht in de media 
gaat. Zo verscheen op 27 juli in AD/HC een 
paginagroot artikel met de kop over volle 
breedte: ‘De Sociëteit: heren onder elkaar’ 
met daarbij zes foto’s waarop 23 leden aan het 
biljart, de bar, op het terras, aan de kaarttafel 
en in de bibliotheek te zien zijn. Het kan bijna 
niet anders dan dat deze publicatie leidt tot 
de komst van enkele nieuwe kandidaten. Met 
dank aan Leo van der Velde die de rubriek ‘Bij 
ons in Den Haag’ met vaardige pen bestiert. 

De intro van zijn artikel luidt: ‘Leden en gasten 
geven elkaar bij binnenkomst netjes een hand. 
Zo hoort dat in een Haagse herenclub. De 
gezellige en vriendschappelijke sfeer zijn de 
twee centrale waarden binnen de soos’. Eerder 
stond in AD/HC al een foto van het  nieuwe 
bestuur. 

Dan ‘De Oud Hagenaar, dé krant van de 
50plusser’ van 31 mei. Onder de kop: Vrouwen 
ook welkom in Sociëteit De Vereeniging en 
bovenregel ‘Geschikt voor heren die De Witte 
iets te licht bevond’ verhaalt auteur Barend 
Jan Donker vriendelijk over onze sociëteit. En 
op 17 mei neemt Julius Pasgeld van ‘De Oud 
Hagenaar’ de lezer mee langs de sociëteiten en 
cafés van 1874. 

Hij schrijft over Sociëteit De Vereeniging: ‘Hier 
brachten goochelaars, reizende toneelgezel
schappen en wat dies meer zij, hun vertoonin
gen aan de man. De leden van de Vereeniging 
zijn meest allen werkbazen, industriëlen en 

winkeliers met talrijk kroost gezegd en die met 
de grote waereld willen meedoen, door en óók 
een club op na te houden. In de Vereeniging 
werden bals masqués gehouden waarin 
geesteloze grappenmakers of stijve harlekijns 
jool maken, zonder hun doel te bereiken van 
aandacht te trekken. Bovendien waren de leden 
‘nooit boven hun bier’, vermits er gewoonlijk 
niet anders dan teveel wijn werd geschonken’. 

In het najaar verschijnt nog een artikel over 
Sociëteit De Vereeniging. Dan in een nieuwe 
Haagse glossy van Gijsbert Spierenburg die 
onlangs op bezoek was en al enkele pagina’s 
voor onze Sociëteit heeft gereserveerd. 

Kortom, met het 160jarig bestaan van ‘De 
Vereeniging’ in 2011 heeft het ons aan publici
taire aandacht niet ontbroken. 

Van de Redactie
Door Alfred van Bunge

Zo werd/wordt over de sociëteit geschreven:
1874: ‘Goochelaars en bal masqués’     2011: ‘Centrale waarden binnen de soos’

7
HC

woensdag27 juli 2011 STAD & REGIO

Er heerst al lang niet meer de sfeer als in 1851
toen Sociëteit De Vereeniging op 1 mei door
79 heren werd opgericht. Vertegenwoordigers
van de gegoede burgerij, die op zoek waren
naar een eigen maatschappelijke thuisbasis,
naar een klankbord voor gelijkgezinden.
De Sociëteit zat eerst in een groot pand aan

de Kazernestraat 192, dicht bij de Denneweg,
maar dat feest duurde niet zo lang. Nog in
1851 werd de huur opgezegd en na een kort
verblijf aan de Bogt van Guinea kocht het be-
stuur in 1852 het huidige pand Welgelegen in
de Kazernestraat op nr. 31 (nu nr. 38).
De serene rust van die beginjaren heerst er

gelukkig nog wel. In de sociëteitszaal klinkt
het bijna nostalgische getik van biljartballen.
Koos van der Kruk, eigenaar van herenmo-
dezaak Weimar, doet mooie dingen op het
groene laken. OndernemersDave Salomons
en Ery Overdevest en landbouwkundige
Marius Roeterdink kijken vol bewondering
toe. Af en toe kun je een speld horen vallen.
In die rust vóór het herendiner op woensdag-

avond wordt er in de Serre ook altijd nog ge-
kaart. Ambtenaar Ed Croqué, de vleesonder-
nemers Aad Meuldijk en Sjaak Hooymans
en Adriaan van Egmond vormen een trouw
kwartet. Alle kaarters hebben hun jasjes uit-
getrokken. Vice-voorzitter Peter Robijns
staat aan de bar met architect Cees Bus-
kens, die al 43 jaar lid en 30 jaar bouwcom-
missaris is van de soos, en kunsthandelaar/
restaurateur Peke Oenema. Oud-bankdirec-
teur Robijns maakt in ons gezelschap zijn be-
groetingsrondje, een ijzeren huisregel binnen
de Sociëteit, en neemt ons mee naar de socië-
teitszaal. De Grote Zaal (en de Serre) is pas ge-

renoveerd. „En hoe,” zegt Robijns niet zonder
trots. „Helemaal in de oorspronkelijke neo-re-
naissancestijl. Dat zie je aan de hoeveelheid
decoraties, aan het verguldsel en aan de pla-
fond- en wandschilderingen.” Over het restau-
ratiebedrag doen de leden er het zwijgen toe.
„De gemeente deed een duit in het zakje maar
het merendeel hebben wij zelf bij elkaar ge-
bracht.” Dat moet een aanzienlijk bedrag zijn
geweest. In ieder geval meer dan de 1500 gul-
den die decoratieschilder Kerling voor het
oorspronkelijke werk heeft gehad.
Maar dat was dan ook in 1851. De vicevoor-

zitter krijgt bij zijn uitleg bijval van secretaris
Aloys Arkesteijn, die nogmaar eens wijst op
de fijnzinnig barokke figuurtjes, die duidelijk
op de muurdecoraties van het in 79 na Chris-
tus onder de as van de Vesuvius bedolven
Pompeï zijn gebaseerd. Even laten we de twee
heren praten en denken terug aan de keer dat
wij zelf op de top van de Vesuvius in de krater
wilden turen en onnadenkend over het hekje
klommen om beter in die nog immer licht ro-

kende diepte te kijken. En daar een brok ver-
steende lava in te trappen in de hoop dat het
ging rommelen. Stom. Het gevolg was eenme-
terslange glijpartij door de as. Bij iedere po-
ging om terug te krabbelen zakte ik verder
naar beneden. Drie stewards en een bellboy
van hetm.s. Rotterdam, met wie ik die excur-
sie maakte, knoopten de mouwen van hun
overhemden aan elkaar en via dat ‘touw’
kwam ik weer boven. De soosvrienden onder-
breken die benauwde herinneringen met de
vraag of we misschien een borreltje lusten.
Liever een biertje en dan in de tuin, waar

assuradeurAndriesAndrea, Paul Groot, Jan
Kersten en Gerard Hoogerwerf, samen met
CeesBuskens, de drijvende kracht achter de
restauratie, in het zonnetje nog even de dag
doornemen. Na nog een kijkje in de prachtige
bibliotheek, het onbetwiste domein van neer-
landicusKarel Korswagen, die de geschiede-
nis van de Sociëteit De Vereeniging in twee
kostbare jubileumboeken heeft vastgelegd,
verlaten we het monumentale pand.

Aan stoot op het biljart in de zogeheten Grote Zaal van de sociëteit: Koos van der Kruk. V.l.n.r. Dave Salo-
mons, Marius Roeterdink (baard) en Ery Overdevest wachten netjes op hun beurt. FOTO’S AD

Leden en gasten van Sociëteit De Vereeniging geven elkaar bij binnenkomst netjes een hand.
Zo hoort dat in een Haagse herenclub, die al in 1851 werd opgericht. We proefden van de gezel-
lige en vriendschappelijke sfeer, de twee centrale waarden binnen de soos.

In de tuin is het voor v.l.n.r. Andries Andrea, Aloys Arkesteijn, Paul
Groot, Jan Kersten en Gerard Hoogerwerf opperbest uit te houden.

V.l.n.r. vicevoorzitter Peter Robijns, Cees Buskens, Peke Oenema en
Piet van Riet. Vaste gasten voor het borreltje of biertje aan de bar.

Bij de vleugel: horecaondernemer RienMeijer en André
van Kruijssen, leraar en begenadigdmusicus.

V.l.n.r Ron Verschoor, accountancy, René Kuulkers, di-
recteur en Jan Beekhuizen, accountant, in de bieb.

Het trouwe kwartet kaarters: Ed Croqué, AadMeuldijk,
Sjaak Hooymans en Adriaan van Egmond.

Peter Robijns

‘Het meeste geld
hebben we zelf bij
elkaar gebracht’

LEO
VAN DER
VELDE

bij ons inDEN HAAG Tips? E-mail:BijOnsinDenHaag@ad.nl
of schrijf naar BOIDH, stadsredactie,
Postbus 16050, 2500 AA Den Haag.

DeSociëteit:herenonderelkaar



8  Het Forum  augustus 2011

Een paar jaar geleden won in het programma 
Kopspijkers een interview met Anton Geesink 
de Gouden Papegaai. In dat interview gaf 
Anton Geesink het conflict aan tussen het 
NOC en het IOC, het ging over de Statuten en 
Reglementen. Waar het inhoudelijk precies 
over ging kan ik niet na vertellen, maar het was 
een hilarisch interview waar in bijna elke zin 
op een lijzig Utrechts dialect gesproken werd. 

Aan deze aflevering van Kopspijkers heb ik 
dikwijls moeten denken als ik weer aan de slag 
was met het actualiseren c.q. verbeteren van 
onze Statuten en Reglementen. 
In feite zijn de Statuten en Reglementen niets 
meer dan spelregels over hoe we in de ver
eniging zaken aanpakken zoals wie er lid kan 
worden en wie dat bepaalt, hoe er gestemd 

wordt en wat de taken en bevoegdheden zijn 
van bestuursleden. Bij het opstellen ervan 
zijn er twee stromingen te bespeuren. De ene 
stroming wil Statuten en Reglementen op 
hoofdlijnen met zogenaamde kapstokartikelen, 
waarmee naar bevind van zaken mogelijke pro
blemen kunnen worden opgelost. De andere 
stroming wil alles vastleggen en zo weinig 
mogelijk kapstokartikelen. 
Het doet een beetje denken aan de ‘rekkelijken’ 
en de ‘preciezen’ tijdens de godsdiensttwis
ten in het begin van de 17e eeuw,  waarbij de 
‘rekkelijken’ de ‘preciezen’ van haarkloverijen 
betichtten (er staat een komma en geen punt 
dus ....). Een aardige wetenswaardigheid  is dat 
de ‘preciezen’ (de contraremonstranten) de 
Kloosterkerk aan het Lange Voorhout als kerk 
namen en dat is toch wel dicht in de buurt van 

Nieuwe Statuten en Reglementen 
‘Vertrekkelijken’ zorgden 
voor het vereiste quorum
Door secretaris Aloys Arkesteijn

Met aandacht volgde ‘de zaal’ wat te berde werd gebracht.
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de sociëteit. Het is moeilijk laveren  tussen 
deze twee stromingen en wederom terugkij
kend op de 17e eeuw, zien we dat het letterlijk 
Johan van Oldebarnevelt zijn ‘kop’ heeft gekost 
toen hij stelling nam tussen de partijen; geluk
kig is dat lot mij bespaard gebleven.
Vermeldenswaard is dat in de vergadering van 
29 juni jl. er 43 handtekeningen op de presen
tielijst stonden terwijl er maar 41 stemgerech
tigden in de zaal zaten. Twee leden waren wel 

heel ‘rekkelijk’ en die waren er, na het zetten 
van hun handtekening, vandoor gegaan. Het 
waren zogenaamde ‘vertrekkelijken’, die wel 
wilden meewerken om het vereiste quorum te 
halen, maar kennelijk wat beters te doen had
den. Gelukkig werd dat opgemerkt door een 
‘precieze’ in de zaal en werd  de presentielijst 
aangepast. 

In een goed verlopen vergadering werden 
de nieuwe Statuten en Reglementen door de 
aanwezige leden goedgekeurd ( De notulen 
van deze vergadering zijn jullie reeds toege
stuurd). Kortom onze Sociëteit beschikt voor 
hopelijk vele jaren over vernieuwde Statuten en 
Reglementen.  

Drie oud-voorzitters ontfermden zich over alle ja’s en nee’s.

Theo Damen schetste de koers.

Hans Lamb werd benoemd tot ‘chef stembriefjes’.
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In de vorige editie van het Forum werd de aftrap gegeven van een rubriek waarin wetenswaardighe-
den aan bod komen over de omgeving van de sociëteit. Deze rubriek handelt over markante straten, 
bijzondere panden of kleurrijke personen die aan dit historische stadsdeel verbonden zijn. Aflevering 2 
gaat over Hotel des Indes, het statige pand aan het Lange Voorhout 34 en de Denneweg.

Links & rechts van de Sociëteit  Door Bert Lemckert

LAnge VooRHout 34. Dit pand draagt de 
naam Huize Huguetan. Het is een van de 
meest in het oog springende gebouwen aan 
het Lange Voorhout. In de jaren 1734-1736 liet 
Adrienne Marquerette dit bouwen als haar 
staatspaleizen. Vanaf 1819 tot 1982 was hier 
de Koninklijke Bibliotheek gehuisvest, Na een 
ingrijpende restauratie en verbouwing heeft 
de Hoge Raad dit fraaie complex betrokken.

HoteL DeS InDeS. Dit vermaarde hotel 
is gevestigd in het stadsverblijf dat Baron 
van Brienen in 1858 voor zich liet bouwen. 
In 1881 kocht Luitenant Friedrich Wirtz het 
en begon er een hotel. In 1892 werd het 
gebouw uitgebreid met twee linker assen. 
Na een brand in 1930 kreeg het hotel er een 
verdieping bij. Boven de ingang zien we de 
plek waar eens het familiewapen van Baron 
van Brienen prijkte, nu het stadswapen van 
Batavia. Dit met het oog op het soort gasten 
op wie Luitenant Wirtz zich vooral richtte. 
Dat waren de gegoede mensen uit het 
toenmalige Nederlands-Indië die met verlof 
in ’s-Gravenhage verbleven.

Denneweg. De naamsafleiding is onzeker. 
Sommigen ontlenen de naam aan de beplan-
ting met dennen in vroeger jaren. De naam 
Denneweg was echter ooit eveneens in gebruik 
voor de Schenkweg en de Kazernestraat. Mogelijk 
is het een verbastering van ’t Eyndeweg, zoals 
destijds de weg aan de rand van de stad heette. 
Nu is het voor stadsgenoten, toeristen en buurt-
bewoners, onder wie tal van bekende Hagenaars, 
een aangenaam ‘place to be’. 
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Links & rechts van de Sociëteit  Door Bert Lemckert

Mozaïek in plafond beter op kleur
Het glasinlood mozaïek in het plafond van de grote zaal laat sinds kort circa 60% meer 
licht door dan voorheen. Overdag is dit vanuit de zaal goed te zien. Dat de kleuren in het 
glas beter tot hun recht komen is het gevolg van een schoonmaakbeurt die na tientallen 
jaren door Leo de Bruin en een collega werd uitgevoerd. Zij klommen daarvoor met veel 
acrobatisch gevoel in de nok van de sociëteit. Tussen de houten dakspanten maakten zij 
stukje voor stukje schoon, zoals de detailopname op de foto laat zien. Er had zich door de 
jaren heen een dikke laag stof op het glas vastgezet. 
Leo bracht de glans van bovenaf terug. Een mooi resultaat. Nu nog de andere kant, waar we 
wekelijks tegenaan kijken. Dat vraagt echter nieuw trapezewerk vanaf een stellage in de zaal. 
Het vuil dat er langzaam maar zeker van ‘deze kant’ op is komen te zitten bestaat niet alleen 
uit stof, maar meer  uit rookaanslag van sigaret, pijp en sigaar. Tot voor enkele jaren werd er 
lustig op los gepaft, onder andere door de leden van het Residentie Sigaren Genootschap. 
(AvB)
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Op een zonnige, herinnert u ze nog, vrijdagmid
dag eind juni was ik welkom voor, wat al snel 
bleek, een interessant onderhoud. Ontvangen 
met een heerlijk glaasje zelfgemaakte vlier
bloesemsap gingen we er eens rustig voor 
zitten. Na als diplomatenvrouw de wereld te 
hebben gezien, werd Den Haag haar vaste stek. 
Wonende in het Statenkwartier kwam zo’n 15 
jaar geleden dit voormalig koetsiershuis annex 
kantoor op haar pad. Een korte bezichtiging 
was genoeg om het hart te verpanden aan deze 
bijzondere locatie. 

Tussen de St. Jacobuskerk en het Lange 
Voorhout bleek het al snel een oase van rust. 

Op de begane grond bevindt zich een tweetal 
kleine bedrijfs/woonruimten die verhuurd 
worden. Variërend van een rechter tot ‘creatieve
lingen’ zoals de jonge pianiste die er binnenkort 
haar intrek zal nemen, zijn het altijd aparte 
mensen met elk weer hun eigen verhaal. Dit 
maakt het zijn van huisbaas toch wel bijzon
der. De eerste verdieping is het domein van 
mevrouw Karin. Een aantal heerlijke leefruim
tes, een ruime keuken en een lekker terras 
zorgen voor een aangenaam leefklimaat waar zij 
zich prettig voelt. 

Op de vraag of ze wel eens last heeft van 
Soosleden volgt een kort en gedecideerd ‘nee’. 

op bezoek bij de buurvrouw van 36A
Door Maxime Hendrickx

Zoals u inmiddels van de redactie gewend bent willen we u meer deelgenoot maken van de 
sociëteitsomgeving. Als u wel eens gebruik maakt van de zij-ingang kan het u niet ontgaan dat er 
in de verte een huis ligt met in het groot nummer 36A op de gevel. een vriendelijke witte gevel 
opgeluisterd met het nodige aan groen. De dame die hier resideert is jonkvrouw Karin Koch-wittert 
van Hoogland. 
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Ze heeft wel soms contact met leden van het 
bestuur. ‘Aardige mensen’, aldus onze buur
vrouw. Met de naastgelegen panden zou, wat 
haar betreft, wel eens wat mogen gebeuren en 
zelf heeft ze daar ook zo haar, uiteraard crea
tieve ideeën, over. Met een achtergrond als tolk/
vertaler Italiaans en een carrière in de kunst
wereld blijkt nog maar eens hoe breed deze 
vrouw geëngageerd is. Uit dat laatste is ook haar 
lidmaatschap van de kunsttafel van Sociëteit de 
Witte voortgekomen. 

De komende tijd wordt haar huis, niet voor 

het eerst overigens, bewoond door een Franse 
professor verbonden aan het Internationaal 
Strafhof. Studenten uit de hele wereld komen in 
deze periode naar het Vredespaleis om bij hem 
onderwijs te volgen. ’s Avonds kan er dan heer
lijk met vrienden en mensen uit het vak worden 
gedineerd. Mevrouw Koch gaat in deze periode 
op bezoek bij haar kinderen of vrienden. Een 
creatieve manier om de zomer door te brengen. 

Maar hoe ervaart ze ons als sociëteit? ‘U bent 
een prettige club en een fijne buur’. En zo is dat! 
Wij wensen onze buurvrouw al het goede.  

terugplaatsing biljarts luistert heel nauw
Het gebruik maken van het 
vorkheftruckje om de biljarts 
weer op hun plaats te zetten is 
eigenlijk ongewenst. Beter is om 
alleen de hydraulische hefunit 
te gebruiken die gevoeliger te 
werk gaat. Een biljart weegt zo’n 
800 kilo en als die niet met de 
grootst mogelijke geleidelijk
heid weer wordt teruggezet dan 
wreekt zich dat. Aan een van de 
vorig jaar gerenoveerde biljarts 
is dat op het laken al voelbaar. 
Door kleine schokken schuren 

leistenen langs elkaar waardoor stukjes lei loskomen en hobbels veroorzaken. Een biljartbal 
die over leigruis laat bovendien op het laken een scheurtje achter. Het laken zou er weer 
afmoeten om het gruis te verwijderen, met onnodige kosten als gevolg. Kortom, het hand
matig te bedienen vorkhefapparaat en de bijbehorende pallets, is voor de biljarts feitelijk een 
onding. Dat is het oordeel van Hans de Jager die in mei de biljarts weer waterpas maakte. 
(AvB)

Lok malariamug in de val
Op vakantie naar landen waar de malariamug actief is?
Voorkom dan zweetvoeten, want muggen zijn gek op menselijke zweetgeur. Flink 
wassen dus voor het slapen gaan. Ons zweet bestaat uit meer dan 300 geurstoffen 
en de kieskeurige mug slaat vooral ’s nachts hinderlijk toe. Een slim mengsel van 
ammoniak, melkzuur en twaalf vetzuren kan malariamuggen echter in de val lokken. 
Experimenten wijzen uit dat zo’n mengsel de mug aantrekt. Plaats zo’n hangende val 
buitenshuis. En een klamboe is ook nooit weg. g
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Jeugdliefde Sergeant Charly Oakes
De Hemelvaartsvakantie gebruikten Mariëtte en ik voor een bezoek van enkele dagen aan Bergen 
op Zoom. Op de markt namen we onze intrek in Hotel de Draak. Een schitterend pand dat de grote 
stadsbrand van 1397 als enig gebouw had overleefd. Daarmee is de Draak het oudst bekende hotel van 
Nederland. Gelukkig zijn sindsdien de kamers wel aangepast….

begraafplaats zagen we de handtekening 
van Rose McNab, voorheen Oakes en haar 
dochter Phyllis. Ze waren de dag tevoren 
geweest.

Het verhaal laat zich raden. De oude 
vrouw, die nu zo rond de 90 moet zijn heeft 
nog één keer het graf van haar jeugd-
liefde en eerste echtgenoot bezocht, voor-
dat ze zelf de laatste adem zal uitblazen. 
Indrukwekkend als je er zo bij stilstaat. 
Iemand die zijn leven gaf en dierbaren 
achterliet voor de vrede waarin wij nu 
leven. Je beseft het niet elke dag. Vrede lijkt 
zo vanzelfsprekend.

Zo staat een enkele rode roos plotseling voor 
iets veel groters. Dat besef en het leven in 
vrijheid, dat is een groot goed.

Later op de dag kregen we een rondleiding 
door het prachtige oude Stadhuis. Bergen op 
Zoom heeft met de burgemeester, de markies 
en de gouverneur altijd een driehoofdige 
leiding gehad. De eerste had de alledaagse 
leiding, de markies vormde de verbin-
ding met het kerkelijk gezag en de laatste 
vertegenwoordigde het militair gezag. Op 
die manier was er door de eeuwen heen een 
vreedzame samenleving mogelijk tussen de 
zeer divers samengestelde bevolkingsgroe-
pen.

Tussen Roosendaal en Bergen op Zoom 
liggen een Britse en een Canadese oorlogs-
begraafplaats. Daar hebben  ongeveer 3000 
gesneuvelden hun laatste rustplaats. In 
september-oktober 1944 is er in het gebied 
zwaar gevochten. De haven van Antwerpen 
moest voor de geallieerden toegankelijk 
worden om de aanvoer van goederen voor 
de troepen zeker te stellen.

Bij ons bezoek viel een verse rode roos op 
bij de grafsteen van Sergeant Charly Oakes, 
22 jaar, gesneuveld op 28 september 1944 in 
Bergen op Zoom. In het gedenkboek van de 

V A N  D E  K A N T  B E Z I E N
Door Cees Postema

Colum
n
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Laat hem maar schuiven en schieten

In de biechtstoel met René Kuulkers
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Stop een tijger in je tank! Met deze aloude, 
weliswaar aangepaste, reclameslogan van een 
bevriende benzineboer (Ja, jongelui, wij heb
ben het over de jaren 70/80) is René Kuulkers 
meteen op de kaart gezet. Zijn de meesten 
van ons nooit verder gekomen dan 1 ½ tijger 
in Ouwehand’s dierenpark, René haalde met 
dezelfde impact een wel heel frisse neus in 
India. En speelde daar, uiteraard gelieerd aan 
de Indiase stiel, het aloude spel “zakdoekje 
leggen, niemand zeggen”, tijdens zijn zoektocht 
met het WNF naar de alsmaar afnemende 
populatie tijgers. Dat restant tijgers heeft hij 
ons onlangs op de Sociëteit laten zien.
 
Het was een lezing met indrukwekkende 
lichtbeelden. Inderdaad! Praten wij over het 
Wereld Natuur Fonds, voor intimi het WNF, 
dan is René meer dan een warm bad. Laat ik 
voorop stellen dat gezamenlijk de wastobbe 

induiken nu niet nadrukkelijk op mijn lijstje 
stond. Feit is echter dat pratend over het WNF 
met René de stortdouche op een gigantische 
turbosnelheid staat. Begrijpelijk! Immers het 
laatste decennium staat de natuur op 1 in 
huize Kuulkers. 
Waren er daarvoor en daarnaast geen andere 
spannende activiteiten, die hem in godsnaam 
van de straat hielden? Jazeker! Wat heet! 
Met een perfecte geboortelanding in het 
Westeinde ziekenhuis bij de nonnen, is hij 
immer met grote ruimhartigheid de geeste
lijkheid trouw gebleven. Geen wonder dan 
ook, dat hij hoge ogen gooide bij de Jezuïeten 
op het Aloysius College. En dan toch nog 
goede terecht komen! Jazeker, een prestatie 
van formaat. Immers met de clerus als ver
trekpunt kwam René met een 1,2,3 in gods
naam, terecht in de wereld van communicatie 
en mediaexploitatie.
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Boemeltje
Een hele mond vol, maar duidelijker wordt 
een en ander als hij directeur eigenaar wordt 
van de Clingendael Media Groep. Vanuit twee 
kantoren, Leidschendam en Antwerpen, wordt 
richting en invulling gegeven aan indoorre
clame. En dat dan in de meest ruime zin van 
postkantoren tot sportcentra en van evene
mentencomplexen tot hotels. En alles wat er 
tussen zit. Derhalve een business met vele 
mogelijkheden en diversiteiten. Hoe hij het 
geflikt heeft blijft een zaak van gissen. Maar 
januari 2001 heeft René zijn toko verkocht, en 
dan kan het ineens verrassend lopen. Via, via 
kwam hij in aanraking met WNF. Het WNF 
zult u zeggen? Jazeker, het WNF. Zeker voor 
René, die met de haven in zicht, terecht vond 
dat hij zijn vrije tijd goed en zinvol wilde 
invullen met juist die activiteiten die geënt 
waren op de natuur in de meest brede zin. Die 
natuur interesseerde hem mateloos. Sterker, 
twee maanden na zijn retraite ging hij met het 
WNF in het boemeltje naar Zambia. En dat 
werd het begin van een perfecte samenwer
king. René immers, met de commerciële en 
communicatieve erfenis nog in zijn achterzak, 
werd dankbaar ingezet.
 
trouwpak
Zaak was de lokale regering en organisaties 
in beweging te krijgen en juist henzelf aan de 
slag te laten gaan. Met voor westerse begrip
pen doodnormale zaken als relatiemanage
ment en bijvoorbeeld fundraising, lag in 
Zambia de nadruk op ‘zelf doen’.
Dus nadenken over belangrijke zaken en de 
noodzakelijke wellicht wat onwennige stap
pen te zetten. Immers, het aanleggen van een 
stuwmeer is buitengewoon knap om daar 
elektriciteit mee te genereren. Maar direct 
ook een doodklap voor al die mensen, die het 
moesten hebben van landbouw, visserij en 
veeteelt. Juist voor die laatste groepen moest 
naar alternatieven gezocht worden. Maar 
René, kennelijk al vooruitlopend op een glan
zende carrière bij onze Sociëteit, was slim en 
trok daar in de tropen ook zijn trouwpak aan 
en juist met jasje/dasje gingen op hoog niveau 
vele deuren voor hem open. En belangrijker, 

Stop een tijger
  in je tank!

er werden met eigen redzaamheid grote stap
pen gezet. In de periode 2001 tot en met 2004 
is René daar zeker acht keer geweest en heeft 
belangrijke zaken weten te realiseren. En de 
samenwerking met het WNF verliep perfect. 
Niet verwonderlijk als men weet, dat Amerika, 
Engeland en Nederland, met afstand, de 
grootste sponsors zijn. Met name Nederland 
dat niet minder dan 900.000 donateurs kent. 
En dan ben je natuurlijk van harte welkom 
met alle know how op het gebied van commu
nicatie, relatiebeheer en zoiets belangrijks als 
fundraising.
 
Aanwaaien
In zo’n kader past natuurlijk het inhaleren 
van het ‘Jaar Van De Tijger’. Enfin, daar weten 
wij inmiddels alles van. Een uiterst serieuze 
zaak. Zeker als men weet dat over een aantal 
jaren weer het ‘Jaar Van De Tijger’ plaatsvindt 
en natuurlijk ook in Rusland inclusief Drs. 
P(oetin). Daarom zo belangrijk, dat als er niets 
zou gebeuren, deze populatie haast tot zero 
gereduceerd zou kunnen zijn. En nu even 
zonder ‘gekheid’, is René ook nog wel eens 
een blauwe maandag thuis? Wat heet? René is 
uiteindelijk neergedaald in Noordwijk. Ik geef 
het toe. Ieder mens maakt fouten. Immers, 
Voorburg is natuurlijk The Place To Be. 
Maar het zij hem vergeven. Niets menselijks 
is hem vreemd. Zeker niet met uit de hand 



Jacobus de Meerdere vanaf het soosdak
Deze foto van de kerk in de Parkstraat is nog niet eerder gemaakt en kan dus als exclusief 
voor Het Forum gezien worden. De gelegenheid om de foto te maken diende zich aan toen de 
schoonmaakwerkzaamheden voor het glazen mozaïek plaatsvonden (zie elders in deze uitgave). 
Dit bijzondere zicht op de kerk in volle breedte en bijna ‘ten voeten uit’, is te zien na het stout
moedig beklimmen van twee steile ladders uitkomend op het dak van de sociëteit. 
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gelopen boeiende hobby’s. Voortkomend uit 
de tijd van zijn vele reizen met het Wereld 
Natuurfonds naar verre oorden, is het fotogra
feren hem als passie komen aanwaaien.
 
ontdekking
En toegegeven. Natuurlijk moet je bewijs 
hebben, dat je niet in Walibiland bent 
geweest, maar daadwerkelijk de rimboe 
hebt opgezocht... Fotografie en natuur gaan 
natuurlijk vorstelijk samen en zijn dus twee 
onlosmakelijk verbonden hobby’s. Overigens 
een hobby, die ook onder het NAP plaats
vindt. Bijvoorbeeld in Bonaire. Daar is het 

leven fraai en ook onder water kan men 
René inmiddels om een boodschap sturen. 
Immers, een van de paparazzi onder water is 
René, gewapend met allerhande onderwater 
camera’s. Daar weer uit voortvloeiend is er 
ook passie ontstaan bij René voor het vliegvis
sen. Inderdaad! Breek me de bek niet open. 
Wij hadden het over een stortdouche. Van 
het WNF, via het fotograferen van bronstige 
herten en tot de ontdekking van een soort 
Atlantis, laat René maar schuiven en schieten. 

Hij heeft het prima voor elkaar. Jammer, 
alleen van dat Noordwijk!
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wat vooraf ging
In de vorige afleveringen (4 en 5) van deze serie 
hebben we de vier grote Haagse Sociëteiten 
beschreven, die rond 1750 en in de tweede helft 
van de achttiende eeuw werden opgericht: 1. 
de Grande Société, Club de La Haye, 2. Plaats 
Royaal, 3. De Besognekamer, en 4. De Nieuwe 
Sociëteit, die na 1802 De Nieuwe of Littéraire 
Sociëteit De Witte zou gaan heten.
Bestaan ze nog? De twee ‘jongste’ sociëteiten: ja 
(zie aflevering 5) en nog steeds onder hun eigen 
naam. En de twee ‘oudste’? Ja en nee. Voor het 
exacte antwoord op die vraag beschrijven we in 
deze aflevering een interessant stukje sociëtei
tengeschiedenis. 

Het jaar 1813
In ons serieverhaal over Haagse sociëteiten 
in verleden en heden zijn we gevorderd tot 
het jaar 1813. In dat jaar kwam er een einde 
aan de Franse overheersing van ons land. 
Dankzij de volkerenslag bij Leipzig (1813) 
en later de slag bij Waterloo (1815) was het 
definitief gedaan met Napoleons heerszucht. 
SintHelena heeft hem niet meer laten 
ontsnappen, zoals Elba tevoren nog wel had 
gedaan. En dus was het ook afgelopen met 
de bemoeizucht van de Franse bezetters met 
de sociëteiten in onze stad. In de vorige afle
vering zijn we daar nader op ingegaan. 
Het jaar 1813 is ook het jaar van de terugkeer 
van de Oranjes. De zoon van de in 1795 met zijn 
gezin naar Engeland gevluchte Prins Willem V 
keert terug naar Nederland. Op 30 november 
landt hij in Scheveningen, op vrijwel dezelfde 
plek als waar zijn vader een kleine twintig jaar 
daarvóór scheep was gegaan. Aan die landing 
van de Prins van Oranje herinnert de gedenk-
naald met goudkleurige bol op de Boulevard in 

Scheveningen (bij het eindpunt van lijn 11).
Door een dolle menigte wordt de Prins 
enthousiast ingehaald en naar Den Haag 
gereden. Twee dagen later wordt  hij ingehul
digd als Koning Willem I der onafhankelijke 
Nederlanden. Ook daaraan hebben we een 
blijvende herinnering in Den Haag: het onaf-
hankelijkheidsmonument op het Plein 1813 (ove
rigens pas een halve eeuw later opgericht).

Door
Karel Korswagen

een duik in de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’              ...verkennende besprekingen over samengaan...                 (6)

Gedenknaald, boulevard Scheveningen.

Onafhankelijkheidsmonument, Plein 1813.

De grande Société, Club de La Haye
Men zou verwachten dat de nog altijd 
(op enkele uitzonderingen na) vurig 
Orangistische leden van de Grande Société, 
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Club de La Haye veel baat zouden hebben bij 
de terugkeer en het machtsherstel van de 
Oranjes. Maar dat is niet het geval. Ze mocht 
dan de jaren 1810 – 1813, toen ons land een 
onderdeel was van het Franse keizerrijk, 
ongeschonden zijn doorgekomen (zie de 
vorige aflevering), al vrij vlug na de invoering 
van de monarchie ging het met de “Club” 
bergafwaarts. Er kwamen geen nieuwe leden 
meer bij, er was geen geld meer, erger nog: 
er kwamen grote schulden. Zo groot zelfs 
dat de trotse Sociëteit obligaties, tafelzilver, 
tafellinnen, en uiteindelijk zelfs haar biljart 
moest verkopen. Een blamage!

Om het onheilstij te keren, zocht de Sociëteit 
toenadering tot een leesgezelschap van zeer 
goeden huize, het Leesmuseum ‘Salon du 
Musée du nouveau Doelen’, dat bijeenkwam 
in de Nieuwe Doelen, ofwel de middel
eeuwse SintSebastiaandoelen, nu het Haags 
Historisch Museum (zie aflevering 2). Het 
Leesmuseum was als trefpunt zeer populair 
bij de aanzienlijke Hagenaars, en bovendien 
financieel kerngezond. Het samengaan 
zorgde voor een aanzienlijke opleving van de 
kwijnende Club, zo zelfs dat na veel onder
handelen in 1840 een officiële fusie tot stand 
kwam. De Salon trok bij de Grande Société 
in, maar moest daarvoor wel afstand doen 
van haar eigen naam. Er werd het nodige 
veranderd en verbouwd in de Club. Er kwam 
een aparte leeszaal en zelfs een rookkamer. 
Het ledental groeide. Als vanouds speelde de 
Club weer een rol in de politiek en diploma
tie, zij het wat meer op de achtergrond dan 
voorheen. 

Maar helaas, de opbloei bleek slechts tijde
lijk te zijn. Geleidelijk liep het ledental toch 
weer terug. Zo sterk zelfs, dat in 1890 het 
besluit viel om het inmiddels veel te grote en 
onrendabele Sociëteitsgebouw te verkopen.
Toch betekende dat niet het einde van “De 
Club”, zoals de Sociëteit kortheidshalve vaak 
werd genoemd.
Vijf zeer kapitaalkrachtige leden kochten, 

nog vóór het gebouw op de hoek van de 
Lange Houtstraat en het Korte Voorhout 
was verkocht, op eigen risico en met eigen 
middelen een groot en deftig pand aan het 
Lange Voorhout, nummer 40, een statig, 
voormalig woonhuis van aanzienlijke fami
lies, met meteen bij dat pand een daarachter 
liggend huis aan de Kazernestraat, als ach
teringang voor het personeel en als ruime 
‘stalling’ voor paarden en velocipèdes. Alles 
tezamen voor Fl. 69.300,. 
De nieuwe behuizing werd fraai ingericht, 
maar verder veranderde er niet zo veel. De 
voertaal bleef Frans, de naam van de sociëteit 
bleef dezelfde, evenals (althans gedeeltelijk) 
het personeel dat was meeverhuisd. Een 
nieuwe glorietijd leek aan te breken.
Maar toch: niet àlles bleef hetzelfde. Om dat 
duidelijk te maken, moeten we nu even over
schakelen naar die andere sociëteit voor de 
aanzienlijksten in de toenmalige samenle
ving: naar Sociëteit Plaats Royaal. Opgericht 
in 1768, voor en door de jeunesse dorée (zie 
aflevering 4).

Plaats Royaal
Deze welvarende Sociëteit verloor in 1921 
haar schitterend gelegen sociëteitsgebouw 
aan de Plaats, naast de Gevangenpoort. De 
reden: onteigening door de Gemeente Den 
Haag, ten behoeve van de aanleg van de 
brede Vijverdam. Dat betekende echter niet 
het einde van Plaats Royaal. De Gemeente 

een duik in de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’              ...verkennende besprekingen over samengaan...                 (6)

Aanleg Vijverdam, einde van de eerste verblijfplaats 
van Sociëteit Plaats Royaal.
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 Leo de Bruin
 Aannemer van onderhoudswerken

Andries Andrea Assurantiën
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VERZEKERINGEN    PENSIOENEN   HYPOTHEKEN

Herenmode - Maatconfectie - Maatoverhemden

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

www.weimar-herenmode.nl 

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

Koos van der Kruk

E E R L I J K E ,  AM B AC H T E L I J K E  E N  E XC LU S I E V E

KWALITEITSVLEESWAREN
SINDS 1953

Philipsstraat 3 - 2722 NA  Zoetermeer 
Tel. 079 342 15 61 - Fax 079 342 40 92
Email: s.hooymans@zwanenberg.nl
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bood de Commissarissen een schadeloos
stelling aan van bijna Fl. 300.000, . Een 
ongelofelijke som geld voor die tijd. Voor 
wat meer dan de helft van dat bedrag kocht 
de Sociëteit een nieuw onderkomen: het 
huis van de voorgoed naar Zwitserland 
vertrokken en daar in 1923 overleden 
schrijver Marcellus Emants, in die tijd een 
beroemdheid. Dat huis, op de hoek van de 
Parkstraat en de Mauritskade, bleek ech
ter geen succes. Het was wel groot, maar 
leende zich absoluut niet voor behuizing 
van en gebruik door een sociëteit. Een 
enorme miskoop. Het ledental liep dan ook 
onrustbarend snel terug, de geest was eruit. 
In totaal twaalf jaar is Plaats Royaal daar 
gevestigd gebleven, maar al vrij snel begon 
het Sociëteitsbestuur verkennende bespre
kingen met de Grande Société over een 
eventueel samengaan van beide sociëtei
ten in het sociëteitsgebouw aan het Lange 
Voorhout.

Dat ging echter niet zonder slag of stoot. 
Eerder uiterst moeizaam. In zekere zin 
waren de partijen al jarenlang elkaars 
concurrenten en onderlinge animositeit 
was wel degelijk aanwezig. Er waren tijden 
geweest waarin ze elkaar op grote schaal 
leden trachtten te ontfutselen. Anderzijds 
hielp men elkaar ook wel, als dat de eigen 
belangen niet schaadde. Zo had Plaats 
Royaal ooit, in 1881, genereus onderdak 
aan de Grande Société geboden, toen haar 
leden door een brand in het gebouw in de 
Lange Houtstraat hoek Korte Voorhout een 
tijd lang van de eigen stek beroofd waren. 
Nu was er een gelegenheid tot verzoening, 
vonden de Sociëteitsbesturen. Men begon 
serieuze onderhandelingen over een even
tueel samengaan. 

groote Sociëteit “Haagsche Club – Plaats 
Royaal”
Jarenlang werd het spel van aantrekken en 
afstoten gespeeld, maar ‘na overbrugging 

van historische tegenstellingen’ kwam er 
in 1937 eindelijk een fusie tot stand. Plaats 
Royaal kon het huis van Emants verlaten. 
In het riante pand Lange Voorhout 40 
werden de twee oudste sociëteiten van Den 
Haag één, onder de naam Groote Sociëteit 
“Haagsche Club - Plaats Royaal”. Met als 
voertaal het Nederlands. Zelfs in de naam
voering.

Vervolg van de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’

Lange Voorhout 40, sinds 1937 Groote Sociëteit 
“Haagsche Club - Plaats Royaal:.

We zeiden het al in de vorige aflevering: 
de beide sociëteiten bestaan nog (zie de 
nieuwe naam: hun beider oorspronkelijke 
naam zit er nog in), en toch tegelijk bestaan 
ze ook niet meer (want sinds 1937 samen 
één club in één gebouw: een tweeeenheid). 
Een naambord op de deur ontbreekt.

Met het laatste deel van dit verhaal zijn 
we wel ineens een stuk doorgeschoten in 
de geschiedenis, naar ruim drie decennia 
in de 20e eeuw, tot vlak vóór de Tweede 
Wereldoorlog.
Daarom in de volgende aflevering terug 
naar de 19e eeuw, waarin naast de vier grote 
sociëteiten uit de tweede helft van de 18e 
eeuw de burgersociëteiten zich beginnen te 
manifesteren. 



Het Forum  augustus 2011 22

Ter vergelijking: een gewoon huishouden 
gebruikt energie met ongeveer 9000 kg CO2 
emissie. Bij dit getal zijn autoritten, open
baar vervoer gebruik en vliegreizen inbe
grepen. Als wij als sociëteit mee willen doen 
aan de Kyotoakkoorden, dan zal er een plan 
moeten komen om de geplande 20 procent 
reductie over enige jaren te realiseren.

Hierbij enige suggesties over deze plannen:
1. Manuaal regeling van de ruimte tempe

ratuur; niet meer automatisch met vaste 
start en stop tijden! De ruimtetempera
tuur wordt volgens een draaiboek ‘gebruik 
sociëteit’ ingesteld met een starttijd 
en een stoptijd. Een bewegingssensor 
gestuurde thermostaat kan eventueel hel
pen.

2. Een analyse maken van de warmtelekken 
van de ruimte met behulp van infrarood 

Idee voor Sociëteit:
zelf energie opwekken
Door Sjoerd van der Veen

opnamen. In de onderhoudsplanning moe
ten de ergste lekken aangepakt worden.

3. De ruimteverlichting moet (vrijwel) uit
geschakeld worden indien geen personen 
(meer) in de bewuste ruimte aanwezig zijn.

Tenslotte een idee voor de verre toekomst: Het 
zelf opwekken van energie met behulp van 
zonnecellen, het opslaan van deze energie in 
accu’s en het gebruik van deze energie gedu
rende activiteiten.

Aantekening bij dit artikel: De CO2 equivalent 
is berekend voor het jaar 2010. Dit was het jaar 
van de opknapbeurt. In dit jaar is de muur 
richting de oude feestzaal voorzien van isolatie 
(deze muur was halfsteens) en de verlichting is 
gewijzigd naar energiezuinige armaturen. Dit 
zal voor 2011 zeker effect hebben op het gas en 
elektriciteits verbruik.

Kort geleden is er een Vernuftelingen-discussie geweest over het onderwerp Co2. Zoals bekend 
is de Co2 emissie internationaal een belangrijk issue. om die reden iets meer informatie voor de 
lezers van Het Forum.

Om echt bij de onze club te blijven is het CO2 equivalent van de sociëteit voor het jaar 2010 berekend:

gasverbruik  19268 m3 geeft 35500 kg CO2  

elektriciteits verbruik 42233 kWh geeft 27000 kg CO2 

totaal 62500 kg Co2 equivalent

Dat Sociëteit De Vereeniging voor velen betekenisvol is staat 
vast. Zeker voor de leden voor wie de Sociëteit een vaste 
aanlegplaats in hun leven geworden is. Maar wat te denken 
van het bruidspaar dat hier onlangs in de echt verbonden 
werd, gevolgd door het aansnijden van een hoge taart. Voor 
bruid en bruidegom, familie en vrienden die het trouwfeest 
vierden, wordt de Sociëteit voor altijd in verbonden herin
nering meegedragen.        
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Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen www.borgdor� .nl

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Den Haag - (070) 312 49 00
denhaag@borgdor� .nl

Kazernestraat af en toe koninklijk Haags
Het duurt gelukkig nog even, 
maar Prinsjesdag, de derde 
dinsdag van september, kon
digt zich hoorbaar al stapvoets 
aan. Hoe kan het ook anders 
als de Koninklijke Stallen zich 
op korte loop afstand van de 
sociëteit bevinden. 
Voor de ruiters van het stal
detachement is het zaak hun 
paarden strak in het gareel te 
houden. Dat vraagt om perma
nente training. 
De koninklijke ruiters hebben 
zo hun dagelijkse route door 
Den Haag. Het passeren van 
de Kazernestraat is daarbij een 
vast onderdeel. Je hoort de 
paarden al vanuit de Parkstraat 
afslaan. Het open bovenraam 
van de sociëteit biedt ver
volgens een typisch Haags 
tafereel, de prachtige paarden 
met de generaal voorop pas
seren nummer 38b. En in het 
oefenpakket voor Prinsjesdag 
zijn ook paarden zonder berij
ders. Samen goed voor niet 
alledaagse foto’s. 



Stevinstraat 249
2587 EJ  Den Haag

Tel. 070 328 39 06
 06 531 83 004

Fax  070 328 39 07

info@dpsproperties.nl
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Donald Schuurman

PROPERTIES BV

Aankoop

Verkoop

Bemiddeling van
onroerende goederen

koop - verkoop - huur - verhuur - taxatie - hypotheken - verzekeringen

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

Herman Scholten

Menno Alkema

“Dat zijn wij”

uw wensen, ons werk

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

‘Het leven is te kort om slechte wijn te drinken’
www.uphofwijnen.nl      mobiel 06-51.723.612  of  tel. 070-393.49.58
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tarief per uur minimum maximum
3 tot 4 4 tot 5 5 tot 6 6 tot 7 7 tot 8 per dag

Grote zaal, Serre, Bar [ 285 m² ] standaard 300 900 1.200 1.500 1.800 2.100 2.400 2.400

Rookzaal [ 56m²] en terras minimum* 250 750 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000 2.000

extra: Biblotheek [ 37m² ], toeslag 50 150 200 250 300 350 400 400

Kegelbaan ten behoeve van buffetten standaard 100 100 100
Kegelbaan ten behoeve van het spel

standaard 75 225 300 375 450 525 600 600
Biblotheek [ 37m² ], 

minimum* 55 165 220 275 330 385 440 440

Rubriek D
Voor leden van de Sociëteit
voor zichzelf, zijn partner en kinderen nihil
voor familieleden 50%
als DGA voor zijn bedrijf 50% 50% korting op de minimum  tarieven, mits de geopteerde datum nog niet is verhuurd
als lid van een vereniging of organisatie minimum

voor niet genoemde situaties privé/werk

Aloys Arkesteijn, secretaris, juni 2011

Huurtarieven van Sociëteit de Vereniging per 1 januari 2011, exclusief BTW

Rubriek A

Rubriek B

Rubriek C

mits de geopteerde datum nog niet is verhuurd

minimum : toepasbaar zonder overleg met de Sociëteit, indien  het standaard tarief een overeenkomst zou blokkeren

Rubriek E

50% korting op de minimum  tarieven, mits de geopteerde datum nog niet is verhuurd

de minimum tarieven

mits tijdig aangevraagd, wordt de korting vóóraf door het Bestuur bepaald

in overleg met het Bestuur

gebruiksuren

Namens het Bestuur

Huurtarieven van Sociëteit de Vereeniging per 1 januari 2011, exclusief Btw

Dinerbijeenkomst Damesgroep 
Na de vakanties wordt het weer tijd voor een dinerbijeenkomst voor de damesgroep. Deze zal plaatsvinden op 

Dinsdag 27 september 2011 in het Sociëteitsgebouw, bar open vanaf 18.00 uur, diner circa 19.30 uur.

Voor deze bijeenkomst, waar drankjes en diner voor eigen rekening zijn, kunt u zich opgeven bij de locatie manager 
van Boenk tot uiterlijk maandag morgen 26 september, 12.00 uur, telefoon 070 3 64 31 42.

Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig kunnen zijn, belt u dan eveneens de locatie manager. Het is mogelijk, dat de 
voicemail aanstaat. Spreek dan duidelijk uw naam en telefoonnummer in, de band wordt regelmatig afgeluisterd. 

Ik hoop dat er weer veel enthousiaste dames aanwezig zullen zijn en vergeet niet: nieuwe dames zijn van harte welkom.

Geen gelegenheid om nu aanwezig te zijn?  Op 24 november komen wij weer bijeen.

Tot ziens op 27 september

Eveline Lansink
tel.:070 3 55 99 67, e-mail: hj.lansink@planet.nl

‘goede’ kaliumzouten zijn gezond
Een hoge bloeddruk? Dat komt in de beste families voor, maar hoe is die druk een
voudig te verlagen? Gebruik voeding die relatief veel kalium en calcium bevat, zoals 
groente, fruit en zuivel. Een hogere consumptie van ‘goede’ kaliumzouten kan de kans 
op sterfte door hart en vaatziekten met tien procent verkleinen. Circa 75% van de 
mensen heeft een bloeddruk die boven het ideaal van 120 bovendruk en 80 onder
druk zit.ge
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Zwaveldioxide is een gas wat vrijkomt bij 
verbranding van zwavel. Wanneer men zwavel
dioxide vervolgens oplost in water, spreekt 
men van sulfiet. Sulfiet in poedervorm wordt 
gebruikt als conserveringsmiddel in wijn en 
bier maar ook in vruchtensappen, brood
producten en maïzena. Op het etiket wordt 
zwavel dioxide aangeduid als E220.  
Zwavel is een in de aarde natuurlijk voorko
mend mineraal. Wordt er geen zwaveldioxide 
gebruikt, dan gebeurt met druiven hetzelfde 
als wat er met een gehalveerde appel gebeurt. 
Onder invloed van zuurstof wordt het vrucht
vlees bruin, krijgt een muffe geur en verliest 
zijn smaak. Het fruit oxideert. 
Sulfiet zal eerst bacteriën en daarna ook 
ongewenste gisten uitschakelen. Uiteindelijk 
remt het de oxidatie af waardoor de houd
baarheidstermijn van de wijn sterk wordt 
verlengd. 
Sulfiet kan tegenwoordig met speciale appara
tuur tot op de milligram nauwkeurig door 
de wijnmaker aan wijn worden toegevoegd. 
Belangrijk want de Europese wetgeving heeft 
een aantal duidelijke restricties gesteld aan 
het gebruik van zwaveldioxide.

Sommige wijnsoorten, bijvoorbeeld 
Sauternes, vormen een uitzondering op 
bovenvermelde normen en mogen tot 400 mg 
sulfiet per liter bevatten. Overmatig gebruik 
van sulfiet is schadelijk voor de gezondheid. 
Kleine hoeveelheden sulfiet kunnen leiden tot 
hoofdpijn, misselijkheid, allergische  reacties 
en spijsverteringproblemen. Mensen met 
slechte nier en leverwerking moeten sulfiet 
mijden. Bij astmapatiënten kan sulfiet leiden 
tot ernstige benauwdheid.

Interessant om te weten is wel, dat door de 
verschillen in samenstelling zoete wijn meer 
sulfiet nodig heeft dan droge wijn en witte 
wijn meer dan rode wijn. Gunstig is, dat door 
de verbeterde vinificatietechnieken er steeds 
minder zwaveldioxide nodig is om een accep
tabele wijn te maken. Daar kan aan worden 
toegevoegd, dat als de wijnboer gezonde drui
ven oogst er minder zwaveldioxide nodig is 
om bacteriën een halt toe te roepen. Daarom 
zullen wijnproducenten die een goede wijn 
willen maken er voor zorgen, dat zij hun drui
ven gaaf, rijp en gezond van de akkers halen.

Het ware verhaal achter
‘sulfiet’ in wijn
Door onze specialist Bert Uphof

Sulfiet is bij het maken van wijn feitelijk onmisbaar. nu is sulfiet niet een juiste benaming. 
Feitelijk gaat het om zwaveldioxide. Maar omdat men het veelvuldig heeft over sulfiet, 
gebruiken we ook hier deze term.

160 mg per liter voor rode wijnen (restsuikers onder 5 g/l. )

210 mg per liter voor rode wijnen (restsuikers 5 g/l. of meer )

210 mg per liter voor witte- en rosé wijnen (restsuikers onder 5 g/l. )

260 mg per liter voor witte- of rosé wijnen (restsuikers 5 g/l. of meer )
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groter terras
U heeft kunnen zien dat het terras van de 
sociëteit nu in z’n geheel is betegeld. De 
beplanting in de hoek bij de ingang van de 
kegelzaal moest het veld ruimen bij werk
zaamheden die nodig waren om het waterpro
bleem in het keldertje op te lossen. Besloten 
werd de beplanting niet meer terug te bren
gen en het opengevallen deel te betegelen. Dat 
vroeg om enkele balen met zand die voor de 
deur werden afgeleverd.   

Sigarenrokers naar 
het Kurhaus
Het Residentie Sigaren Genootschap dat vele 
jaren ‘resideerde’ in de sociëteit, heeft voor 
een andere locatie in Den Haag gekozen. De 
sigarenliefhebbers komen nu enkele keren 
per jaar samen in de Spiegelzaal van het 
Kurhaus. Daar wordt ook gedineerd. Nadat 
het Genootschap door het landelijke rookver
bod geen gebruik meer mocht maken van de 
sociëteitszaal verhuisden de rokers naar het 
zaaltje bij de kegelbaan. Dat bleek echter niet 
tot ieders genoegen. Vandaar. 

Damesgroep bestaat 20 jaar in 2012
Op 1 mei was het 160 jaar geleden, dat de 
Sociëteit  “De Vereeniging” werd opgericht. 
Dit werd op 11 mei gevierd met het Diës 
diner, waarbij een groot aantal heren zich 
tooiden met de nieuwe verenigingsdas. Een 
en andere ging niet onopgemerkt voorbij aan 
de pers, waardoor er op 20 mei een artikel, 
met foto van het Bestuur, in het AD verscheen. 
Groot was de vreugde van de dames, dat er in 
dat artikel ook aandacht besteed was aan het 
bestaan van de Damesgroep, in oktober 2012 
alweer 20 jaar. De Damesgroep telt momen
teel  circa  45 dames, met een vaste kern van 
circa 20 dames, die 5 keer in het jaar bij elkaar 
komen tijdens de dinerbijeenkomsten in 
het Sociëteitsgebouw. Daarnaast zijn er het 
“DagjeUit”  en het “Weekeindje Weg”, als er 
genoeg animo voor is.

Tijdens onze laatste dinerbijeenkomst voor 
de zomer op 26 mei, hebben wij weer geno
ten van de prachtige restauratie van de Grote 
zaal, maar wat ons nog meer opviel was de 
nieuwe katheder.  Een prachtig stuk hand
werk, gemaakt door een van de leden en als 
‘verjaarscadeau’ geschonken werd aan de 
Sociëteit.  Omdat het voor ons een beetje bij
zondere bijeenkomst was, heb ik de vrijheid 
genomen, om  vanaf dit middelpunt de dames 
even toe te spreken. Gaat beslist gemakkelij
ker, dan tussen de tafels.

Zijn er dames, die interesse hebben en waar
van de naam nog niet bij ons op de lijst voor
komt: meld u aan voor één van de komende 
dinerbijeenkomsten. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd. 



Menno Alkema

“Wij regelen he
t 

voor u, zodat u 

rustig kunt slapen.”

Groot Hertoginnelaan 261  -  2517 ET  Den Haag

Telefoon: 070 302 02 07
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