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45e jaargang no. 4, september 2010
Verschijnt in de regel met een frequentie van 8 keer per 
jaar. Oplage 150 exemplaren. Sociëteitsleden krijgen 
Het Forum thuis gestuurd. Deze editie bevat een apart 
katern over de restauratie van het sociëteitsgebouw. 
Sociëteit De Vereeniging
Kazernestraat 38b
2514 CT ’s-Gravenhage
Telefoon 070-3643142 
Bestuur
Cees Postema – voorzitter
Gerard Hoogerwerf – secretaris
Aloys Arkesteijn – Commissaris Interne Zaken 
Menno Alkema – penningmeester
Cees Buskens – commissaris gebouwen
Leo de Bruin – lid
Peter Robijns – lid
Theo Damen - adviseur
www.societeitdevereeniging.nl
websitebeheerder: Ed Croqué 
Redactie Het Forum
Maxime Hendrickx
Alfred van Bunge 
Vormgeving
Germaine Pasmans 
Druk en verzending
Drukkerij Pasmans Den Haag

Voor u ligt het vierde nummer van 
Het Forum van dit jaar. Het nummer is 
samengesteld door de nieuwe redactie, 
bestaande uit Alfred van Bunge en Maxime 
Hendrickx. 
Ik ben blij dat alle inspanningen van Theo 
Damen om een nieuwe redactie samen te 
stellen nu tot dit resultaat hebben geleid. 
De nieuwe ploeg heeft grote ambities. 

Er gaan naast reportages ook sfeertekenin-
gen komen uit de directe omgeving van de 
Kazernestraat en er gaat ook meer gebruik 
gemaakt worden van foto’s. Daarnaast 
komt er meer interactie met de website. 
Natuurlijk blijft Lex van Hulst als vaste 
schrijver ons onthalen op de nodige human 
interest.

Het spreekt voor zich dat dit alles niet te 
realiseren is zonder uw medewerking. 
Heeft u een schitterende bal geslagen met 
een hole in one, een boeiende reis gemaakt 
of een aardige anekdote of wetenswaar-
digheid, laat het de redactie weten zou ik 
zeggen.

Ik wens de redactie heel veel succes en veel 
inspiratie!

Voorwoord
Door Cees Postema

   Het 
Forum
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Aankoop
                                                          

PROPERTIES B.V. Verkoop

Bemiddeling 
van
onroerende 
goederen

v. Hogenhoucklaan 156
2596 TJ ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 328 39 06
06 531 83 004

Fax: 070 328 39 07
Email: info@dps-properties.nl

Bemiddeling bij:
• Aan- en verkoop van beleggingen
• Onroerend goed portefeuilles
• Taxaties van beleggingen en kommercieel o.g.

SCHELTUSDUYN
Beleggingsmakelaardij B.V.

Dr. Kuyperstraat 14
2514 BB Den Haag
Telefoon 070 364 49 59
Telefax 070 356 26 78
Privé 070 386 58 48

Voorburg
Herenstraat 106 tel 070-3864503
Klaverweide 76 tel 070-3200193
Kon. Julianalaan 276c tel 070-3876494
Van Aremberglaan 72 tel 070-3836163
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Leuk om te doen
Sinds kort draag ik een steentje bij aan 
de redactie van Het Forum. Een korte 
introductie is op zijn plaats. 
In februari 2003 werd ik, op voor-
dracht van Andries Andrea, lid van deze 
Sociëteit. In het ledenboekje staat bij 
mijn naam ‘communicatie adviseur’, 
but what’s in a name? Daaraan ligt een 
lange periode in de veelzijdige medi-
awereld ten grondslag. Voor mij was 
dat een mooie mix van journalistiek, 
uitgeven, lobby en PR-advies. 

De laatste jaren richt ik me meer op 
landenconsultancy met zaken als 
handels bevordering. Dat brengt mij 
vaak in het buitenland. Ik initieer 
of participeer in projecten, m.b.t. 
waterzuivering in enkele Latijns-
Amerikaanse en Afrikaanse landen. 
In heel veel gevallen begint dat met de 
juiste communicatie. Het Forum als 
sociëteitsblad is daar ook een voorbeeld 
van. Leuk om te doen. 

Alfred van Bunge     

Met veel dank aan Herman Schoonman 
Het Bestuur heeft Alfred en Maxime bereid gevonden de redactie over te nemen. Wij zijn hen 
daar zeer erkentelijk voor. Ook danken wij nogmaals Herman Schoonman voor al het redactio-
nele werk dat hij vanaf 2004 voor Het Forum heeft verricht. Herman is dus 6 jaar actief geweest 
in deze functie, voorwaar geen sinecure.

Het zal u allen duidelijk zijn dat Alfred en Maxime niet in hun eentje Het Forum gevuld krijgen. 
Wij nodigen u graag uit om uw bijdrage te leveren, bijvoorbeeld uw mening te geven over de 
restauratie van onze Sociëteit!

                                                   Gerard Hoogerwerf

Wegwijs
Vanaf afgelopen juli maak ik deel uit van de 
redactie hét blad van Sociëteit De Vereeniging. 
Het Forum. Sinds de aanvang van mijn lidmaat-
schap in 2009 heb ik mij als jongste lid al rede-
lijk wegwijs gemaakt binnen de Vereeniging. 
In 2002 ben ik samen met mijn vriendin  
in Den Haag komen wonen. Ik ben inmiddels 
actief als makelaar en taxateur in onroerende 
goederen. Naast dat het een zeer dynamisch vak 
is, brengt de huidige marktsituatie vele extra 
uitdagingen met zich mee, zoals u zich kunt 
voorstellen. Een van de belangrijkste aspecten 
van mijn vak is het leggen van contacten en die 
vooral zo goed mogelijk te onderhouden. 
Alle communicatiemiddelen worden daarbij 
ingezet. Ik hoop die ervaring mee te kunnen 
nemen tijdens mijn redactionele activiteiten. 
Ik ben er klaar voor.

Maxime Hendrickx
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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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Wijnofferande op woensdagavond
Zoals aangekondigd in de laatste aflevering van 
het Forum vormde het beschaafde verzet tegen 
de limitering van 2 aanbieders van een alcoho-
lische versnapering tijdens het wekelijkse soos-
diner voor het bestuur voldoende aanleiding 
om het besluit te heroverwegen. Het resultaat 
is dat deze maatregel van tafel is onder de 
nadrukkelijke conditie dat de dienstdoende 
tafelpreses zorg draagt voor een evenwichtige 
verdeling van de aandacht voor de schenkers.

Voltooiing restauratie in 2011 
Het bestuur heeft uit hun midden Theo 
Damen en Peter Robijns gevraagd een gedetail-
leerd voorstel/plan van aanpak uit te werken 
rondom de voltooiing volgend jaar maart/april 
van het restauratieproject van ons monumen-
tale sociëteitsgebouw. Het ligt voor de hand 
dat deze gelegenheid wordt aangegrepen om 
ook “extern te gaan” en de publiciteit te zoe-
ken. Ongetwijfeld heeft de Sociëteit met een 
historie in 2011 van 160 jaar een extra troef in 
handen.

Diesviering 2011
Hoewel het nog ver weg is kan onder een klein 
voorbehoud genoteerd worden dat de viering 
van de 160e verjaardag zal plaatsvinden op 
woensdagavond 27 april 2011. Met de vaststel-
ling van deze datum is rekening gehouden 
met de schoolvakantie en met de ervaring dat 
een avond in het weekend bij veel leden niet 
favoriet is.

Gezinsuitbreiding
Karlien en Fred Weerdenburg, de directie 
van onze pachter Boenk, zijn de trotse ouders 
geworden van een welgeschapen dochter 
Wilhelmina. Uiteraard heeft het Bestuur 
namens alle leden middels een felicitatie van 

Vanachter de Bestuurstafel
Door Peter Robijns

zijn betrokkenheid blijk gegeven. Met het oog 
op de aanstaande tandenwisseltruc van de 
nieuwe wereldburger had onze secretaris het 
lumineuze idee Wilhelmina te verrassen met 
een praktische attentie in de vorm van een 
fraai tandendoosje.

Trouwen op zondag
Het is ongetwijfeld bekend dat onze Sociëteit 
als trouwlocatie is aangemeld. Recentelijk is 
ons door B&W meegedeeld, dat er voor de wet 
ook op zondag kan worden getrouwd. Hoewel 
het gebruik van deze mogelijkheid in eigen 
kring minimaal zal zijn betekent dit ongetwij-
feld goed nieuws voor onze intieme omge-
vingswereld.

Klachtenboek
Vorig jaar is het klachtenboek in ere hersteld 
en werden er heldere regels geformuleerd ten 
aanzien van de gebruiksprocedure. Helaas 
moet worden geconstateerd dat de positieve 
intentie van de herinvoering van dit nuttige 
informatie-instrument niet altijd op de juiste 
wijze wordt gewaardeerd. Het Bestuur hecht 
eraan daar zijn afkeur over uit te spreken en 
verzoekt de aangesprokenen onmiddellijk met 
de ongein te stoppen.

Postboxen
Het komt regelmatig voor dat door het Bestuur 
verzonden mails door de geadresseerde niet 
ontvangen kunnen worden met als gevolg dat 
hem relevante en/of interessante informatie 
ongewild onthouden wordt. Het ligt voor de 
hand dat een lid zelf verantwoordelijk is voor 
de oplossing van dit probleem en derhalve 
“oververhitting” van de mailbox dient voor 
te zijn. Gelet op de beoogde optimale com-
municatie wordt hiervoor speciale aandacht 
gevraagd. 
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De restauratie van het gebouw
De restauratietrein dendert met forse snelheid 
voort en heeft inmiddels al diverse stations 
achter zich gelaten. Met genoegen kan wor-
den vastgesteld dat het enthousiasme onder 
de leden groeit en dat er eveneens sprake is 
van een toenemende belangstelling voor de 
geleverde prestaties. De grote opkomst op 
woensdag 4 augustus, na een aantal weken van 
sluiting, vormt daarvan een bewijs. Ook op 
de informatie vanuit het Bestuur die via onze 
secretaris aan de leden wordt verstrekt, komen 
steeds meer positieve reacties. Dat getuigt van 
betrokkenheid en dat is goed nieuws !!! 
De restauratrice Martijn Terhorst was op de 
Open Monumentendag aan het werk in het 
pand en kon de belangstellenden ook te 
woord staan.

Brainstormsessie 2010
Op 5 juli gooiden de bestuursleden hun benen 
op tafel in het kantoor van onze penningmees-
ter voor de jaarlijkse brainstormsessie met de 
statutaire doelstelling van onze Sociëteit “het 
bevorderen en onderhouden van het gezellige 
verkeer tussen de leden” als het centrale thema. 
Opnieuw werd deze niet door een agenda 
geregeerde bijeenkomst als uiterst plezierig 
en zinvol ervaren. Uiteraard leverde de avond 
diverse onderwerpen op, die speciale aandacht 
verdienen. Het zal niemand verbazen dat 
ledenwerving, optimalisering van de sfeer en 
verbetering van de communicatie daarvan deel 
uitmaken. Het ligt voor de hand dat deze items 
niet in de ijskast verdwijnen.

Procedure melding van zieken
Geconstateerd wordt dat in de ziektemelding 
procedure enigszins de klad is gekomen.
Reden genoeg om heldere afspraken te maken 
en er alles aan te doen om onze zieke soos-
vrienden warme aandacht te geven. Besloten 
is de eerste melding te laten lopen via de 
Commissaris Interne Zaken, Aloys Arkesteijn, 
die op zijn beurt zal zorg dragen voor een ade-
quate follow-up. Het ligt voor de hand dat dit 
in goed overleg gaat met Marius Roeterdink, 
die zich de laatste jaren binnen onze Sociëteit 
als een warme ziekenbroeder heeft ontpopt.
Uiteraard kan deze aanpak alleen werken als 
iedereen hierin zijn verantwoordelijkheid 
neemt. 

Financiële status van de Sociëteit
Het is goed te melden dat de financiële status 
van de Sociëteit gezond is. De restauratiewerk-
zaamheden worden correct binnen de goedge-
keurde begroting gefinancierd. Wel is er sprake 
van een kortlopend bescheiden tekort in onze 
kaspositie, zoals gemeld in onze Algemene 
Vergadering. Om deze mismatch in het ont-
vangsten en uitgavenpatroon van de Sociëteit 
op te vangen zal de penningmeester uiteraard 
tijdig passende maatregelen nemen. Tijdens 
de Algemene Vergadering van maart werd hem 
door de leden daartoe de ruimte geboden. Aan 
aanvullend (lang)vermogen is voorlopig dan 
ook geen behoefte.

 Column  door Alfred van Bunge

Wervingscommissie
Gelet op het belang de continuïteit van onze 
Sociëteit te waarborgen middels het regelmatig 
verwelkomen van nieuwe leden, is besloten de 
wervingscommissie weer nieuw leven in te bla-
zen. De commissie zal worden gevormd door 
Andries Andrea, Michiel van de Weijer en Peter 
Robijns. Met name het toetreden van Michiel 
is met het oog op de gewenste instroom van 
jongeren verheugend te noemen. Over de wijze 
waarop de commissie haar taak inhoud en 
vorm wil geven zal uitgebreid worden gecom-
municeerd. 
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Het gebouw van Sociëteit De Vereeniging is een van 
de best bewaakte panden in Den Haag. Dat komt 
door de roterende bolcamera die aan het gebouw 
hangt en die de Engelse ambassade in de Kleine 
Kazernestraat in de gaten houdt. De bolcamera 
verving eerder dit jaar de foeilelijke politiepost 
op hoge poten, die lange tijd het Lange Voorhout 
ontsierde. De camera is rechtstreeks verbonden met 
de meldkamer van het hoofdbureau van politie en 
doorlopend actief. Wie langs het soosgebouw loopt, 
wordt dus vol gezien. 

We weten dit door een niet alledaags ‘incident’, kort 
geleden. Op het trottoir, aan de overkant van de 
sociëteit, stond een scooter, die met een zwaar slot 
aan een dikke ketting rond een paal verankerd was. 
De eigenaar kreeg het slot niet meer open. Vanuit 
een hurkhouding draaide de man het sleuteltje tal 
van keren links om en rechts om, maar het slot gaf 
geen krimp en bleef weigeren. 

Voor een security officer van de Engelse ambassade, 
die kennelijk via een eigen camera meekeek, was 
de man op hurken, friemelend aan dat slot, meteen 
verdacht en hij sloeg alarm. De politie was snel ter 
plaatse. Twee agenten wilden dat de hurkende man 
zich legitimeerde en uitleg gaf van dat gemorrel aan 
het slot. ‘Ik krijg dat ding niet open’, zei de scoo-
terman, ‘kunt u het eens proberen?’ Via de politie-
portofoon was hoorbaar dat er iemand vanuit het 
hoofdbureau meekeek.
‘Jan, kijk eens omhoog’, luidde het collegiale contact, 
waarop de politieman zijn blik op de bolcamera 
richtte. Als lachend commentaar volgde via de 
portofoon: ‘Wel een beetje opschieten daar...’. 
Het bewijs van de bolcamera was geleverd! 

Maar hoe toch verder met dat nog steeds weige-
rende rot slot? Ook de agent, voormalig instrument-
maker zoals hij meedeelde, deed nog een verwoede 
maar vergeefse poging. Nee, hij ook geen tang in de 
auto om de dikke ketting dan maar door te knippen. 

 Column  door Alfred van Bunge

Lang leve de Haagse brandweer

Kon via de meldkamer misschien de brandweer 
worden gevraagd te komen? Die vraag werd via de 
bolcamera beantwoord. ‘Dat kan, maar dat kost 
wel 360 euro!’ 360 euro? Nee dank u, dan blijft de 
scooter hier vannacht maar staan en wordt een 
andere oplossing bedacht, reageerde de eigenaar. 
Dat bleek onnodig, want onverwacht verscheen een 
brandweerauto ten tonele. Zes spuitgasten in vol 
tenue schaarden zich belangstellend rond de scooter 
en het lamme slot. 

‘Even voor alle duidelijkheid’, reageerde de scoo-
terman, ‘fijn u te zien, maar ik heb u niet besteld’, 
waarop de commandant hulpvaardig zei: ‘Nou ja, 
nu we hier toch zijn, lossen we dit wel even gratis 
op’. Met een heuse pneumatische tang werd de dikke 
ketting in twee seconden gekraakt. 

Intussen waren ook twee securitymensen van de 
Engelse ambassade gearriveerd. Tien man totaal 
dus voor een haperend slot! De politieman in de 
meldkamer nog niet meegerekend. Veilig of niet zo’n 
bolcamera aan de gevel van de sociëteit? Maar wat 
een lovenswaardige servicebereidheid van de Haagse 
brandweer! 
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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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Op 1 september trok het bijna voltallige 
bestuur van  Anonymus zich van het zonnige 
terras terug voor een reguliere vergadering. 
Wat voor ‘doene-dingen’ stonden er op de 
agenda? Rob van Hulst gaf ons het volgende 
door:

• 23 oktober een geweldig ‘country en wes-
ternfeest’ met een geweldige band, olietan-
kers en een casino. 

 Zie voor meer het stukje van Rob hieronder.

Anonymus 
full swing het 
jaar uit

Country en 
westernavond
‘Anonymus gaat weer eens uitpakken’, meldt Rob 
van Hulst. ‘De kop boven dit stukje zegt een klein 
beetje iets over wat u zaterdagavond 23 oktober  gaat 
beleven. Maar wordt het echt country en western?  
Ik weet het niet. Ieder feestje moet toch een thema 
hebben en wij van Anonymus vonden dit wel aardig. 
In ieder geval speelt de band country en western-
muziek en zal de aankleding ook die richting opgaan. 
Er wordt een demonstratie linedancing gegeven. En 
met een beetje goede wil kun jij dat ook onder de 
noemer “country” wegstoppen. Tevens richten wij 
een casino in, waar u uw kleine geld kunt vergokken. 
Want u weet toch dat er nooit iemand echt rijk het 
casino uitgaat. Aan deze avond hangen wij ook een kleding advies en wel WIT. Wij zouden 
het leuk vinden als iedereen in het wit, c.q. wittigs komt. U mag met hoed, steek, alpino of 
trouwhoed komen. Binnenkort wordt u nader geïnformeerd over deze happening, maar 
noteer het vast in uw agenda, want het wordt echt leuk’, aldus een niet te stuiten Rob.

• 17 november kleiduivenschieten en  
’s avonds wildmaaltijd en spelletjesavond 
met dames.

• 28 november Sinterklaas voor de kleintjes 
(en een beetje voor de groten).

• 8 december verjaardag van Anonymus.

• 13 december clubkegelkampioenschappen.

• 18 december kerstdiner.
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‘Plafond en wanden zien eruit als een patiënt 
met vlektyfus en de zaal is helaas niet meer 
verhuurbaar en dat doet niet alleen Boenk, 
maar ook ons pijn. Er is jullie al gemeld, dat de 
stuclaag – zowel van plafond als van de wanden 
– op vele plaatsen los zit van de onderliggende 
raaplaag en dat het noodzakelijk is dat te repa-
reren. Met name de stucgips profilering van 
de plafondbalken is buitengewoon kwetsbaar 
gebleken en verdient de volle aandacht van de 
specialisten die daaraan werken.
 
Al ruim twee weken wordt getracht deze stu-
claag en de stucgips profilering van de pla-
fondbalken voldoende te fixeren door injecties 
met vloeibare kalksteenmortel op de onder-
liggende raaplaag en op een zodanige wijze 
dat het verantwoord is om met de restauratie 
verder te gaan. Voor de gehele zaal gaat dit 
om ca. 600 fixatiepunten en vele reparaties. 
De kleine reparaties worden gelijk gedaan en 
voor de grotere zal een beroep moeten worden 
gedaan op een gespecialiseerd stucbedrijf. Ook 
is gebleken dat de historische verflaag opbouw 
in zeer slechte staat is met op veel plaatsen 
loszittende verfschollen. We zijn er inmiddels 
van overtuigd dat deze operatie verantwoord is 
en ook gaat slagen. 

Dit alles betekent dat de restauratiecommissie 
op volle toeren draait en dat het onmogelijk 
is om overlast te voorkomen. Logistiek is het 
een constant improviseren. Daarom vraagt 
het Bestuur jullie begrip voor de maatregelen 
die we voorlopig hebben en moeten nemen. 

We zullen ons best doen 1 of 2 biljarts speel-
klaar op te stellen centraal in de zaal, maar die 
zekerheid kunnen we op dit moment nog niet 
geven.

Vooralsnog ligt het in de bedoeling de 
Sociëteit voor een paar weken te sluiten 
omdat in die periode het plafond geschilderd 
wordt. Vermoedelijk zal dat tussen half juni 
en eind juli zijn. Er was in voorzien dat het 
schilderen van de wanden in de winter periode 
zou worden gedaan, maar we trachten nu 

‘Sociëteit wordt elke dag
mooier en mooier’
Secretaris Gerard Hoogerwerf meldde op 21 april 2010 dat 
de restauratie in volle gang was. In dit speciale katern 
rapportages in woord en beeld met foto’s van Martijn Terhorst 
en Alfred van Bunge. 

Over de restauratie (1) ‘Biljarten is even niet mogelijk’
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Over de restauratie (1) ‘Biljarten is even niet mogelijk’

dit aansluitend te laten plaatsvinden op het 
schilderwerk van het plafond. Daardoor zal de 
periode van overlast kunnen worden bekort  
en is de zaal weer eerder exploitabel.

Tijdens de sluitingsperiode kan het 
Sociëteits leven doorgaan op een alternatieve 
locatie. Omdat Boenk ook de exploitant is 
van de Commerciële Club in de Javastraat 45,  
kunnen we daar terecht. Zelfs Tessa gaat met 
ons mee. Er is één restrictie: er kan niet gebil-
jart worden. Dit is op dit moment de lijn die 
het Bestuur heeft uitgezet maar we houden er 
rekening mee dat er aanvullingen en wijzigin-
gen komen.’
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Op 2 juni schreef Gerard als volgt: ‘Sinds 
21 april is er weer heel wat gebeurd.’

• Het fixeren van de stuclaag op de onderlig-
gende raaplaag is gereed. Op meer dan 800 
plaatsen is er een gaatje geboord door die 
stuclaag en is er geïnjecteerd met vloeibare 
kalksteenmortel. Voorzienbaar was dat er door 
dit noodzakelijke herstel schade zou ontstaan 
aan het stucwerk. Dit is gelijktijdig gerepa-
reerd vandaar al de witte reparatieplekken. 
• Boenk heeft van ons de vrijheid gekregen 
om met opdrachtgevers te onderhandelen 
met als inzet een verlaging van de gebruiks-
vergoeding. Verrassend was het dat niemand 
om die reden heeft afgehaakt. 
• In de overeenkomst met Boenk is de eco-
nomische schade afgedekt en behoeven we 
niets te compenseren. Dat neemt niet weg 
dat wij de morele verplichting hebben Boenk 
optimaal tegemoet te komen. Jullie merken 
het niet, maar het Bestuur ervaart hoe soepel 
hiermee wordt omgegaan. Vanuit het Bestuur 
een compliment aan Boenk. 
• Het conserveren van de wandschilderingen 
vordert gestaag. Met bewondering zien we 
hoe Martijn Terhorst met haar medewerkers 
gedurende een paar dagen per week met 
vezeldoekjes, watjes en pennenmesjes en 
chemicaliën de vervuiling wegwerken.  Zij 
werken 4 dagen per week  – gelet op de inten-
sieve aandacht voor het werk – denken wij dat 
meer dagen niet haalbaar is.  
• De bibliotheekzijde boven de Cordonlijst is 
geheel gereed en er wordt volop gewerkt aan 
de entreezijde.  
• Voor de biljarters heeft het Bestuur afspra-
ken kunnen maken met Sociëteit De Witte. 
Elf met name genoemde biljarters hebben 

tijdelijk toegang tot hun gebouw en toestem-
ming om van de biljarts gebruik te maken.  
Inmiddels zijn de afspraken met andere 
partijen vastgelegd. Begin juni dekt Martijn 
Terhorst de geconserveerde wandschilderin-
gen af en vanaf medio juni komen de schilder 
(voor het plafond) de verwarmingsinstallateur, 
de elektricien en de geluidtechnicus in actie. 
• Eind juli hopen we dat de storm weer wat 
geluwd is en dat de zaal weer bruikbaar is. 
Het schilderwerk van de wanden en kozij-
nen wordt van de winter gedaan. Op 16 juni 
houden we - voorlopig voor het laatst -  in de 
Kazernestraat onze soosavond en vanaf 23 juni 
zijn we welkom  bij de Commerciële Club.

Op meer dan 800 plaatsen gaatjes boren 
door de stuclaag en injecteren met mortel

Over de restauratie (2) ‘met bewondering zien we Martijn Terhorst en collega’s werken’
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Over de restauratie (2) ‘met bewondering zien we Martijn Terhorst en collega’s werken’
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Gerard Hoogerwerf vervolgt zijn rapportage 
over de restauratie op 23 juli.   
In grote lijnen onderstaand het overzicht.
 
• Een paar dagen na de start is een gedeelte 
van het plafond – ter plaatse van het kurken-
biljart – losgekomen van de ophangconstructie 
en ging zakken. Gelukkig kon er tijdig worden 
ingegrepen en de zaak is hersteld. 
• Martijn Terhorst heeft in haar enthousi-
asme een wandvlak onder het schilderij bij 
de biljarts schoongekrabd en ontdekte toen 
een mooi gemarmerde wandvlak. We moch-
ten constateren dat de gehele wand aan de 
onderzijde van gemarmerde vlakken was 
voorzien maar dat deze gewoon met stucwerk 
waren bedekt en geschilderd in de bekende 
bruine kleur. Voor ons was dit aanleiding de 
oorspronkelijke plannen te herzien. In plaats 
van opbouwconvectoren zijn deze nu ingelaten 
in de vloer. Laat ik volstaan met de mededeling 
dat er heel wat overleg nodig is geweest om tot 
zo’n planwijziging te komen en te realiseren 
binnen de financiële marges. 
• Na het besluit de convectoren langs de 
entreewand te verzinken is besloten dit ook 
te doen met de convectoren langs de voor-
gevel. Dit om binnen de zaal niet alleen een 
eenheid te creëren, maar ook omdat er een 
fraaie betimmering te voorschijn kwam bij de 
demontage van die radiatoren. 
• Het besluit is genomen ook de serre aan te 
pakken (planning was 2011/2012). Ook daar zijn 
de radiatoren weggehaald en vervangen door 
opbouwconvectoren in een passende omkas-
ting ter hoogte van de vensterbank. Het schil-
derwerk zal hier in oktober worden gedaan. 
• De e - installateur heeft de afgekeurde 
installatie van de kegelbaan aangepast, het 
schakeltableau in de meterkast vervangen en 
de installatie in de grote zaal geheel herzien. 
Alle overbodige bekabeling is gedemonteerd, 

afgekeurde leidingen vervangen en door een 
“uitzicht” leidingaanleg. 
• Het plafond is geschilderd en ook de wand-
vlakken boven de Cordonlijst zijn in deze fase 
nog gereed gekomen. 
• De parketvloer is aangepast aan de inbouw 
convectoren en de schade aan de vloer – ont-
staan tijdens de bouw – is gerepareerd. De 
reparaties moeten nog op kleur worden 
gebracht. De schade aan de vloer is verzekerd. 
• De lichtkroon is schoongemaakt en daar 
waar nodig gerepareerd en voorzien van halo-
geen gloeilampen. De verlichting boven het 
lichtraam is vervangen evenals de verlichtings-
installatie van de biljarts. De verlichtingsarma-
turen van de biljarts zijn nog niet vervangen.
• Van de oorspronkelijke 12 wandlichten zijn 
er twee vervallen. Dit was nodig om met de 
onderdelen van de 2 vervallen wandlichten de 
resterende 10 te completeren en te repareren. 
Deze operatie is goed geslaagd en in de arma-
turen zijn ook nieuwe halogeen kaarslampen 
aangebracht. 
• De geluidinstallatie is verbeterd. 
• De gordijnen zullen worden vervangen 
en aangepast aan de nieuwe situatie zonder 
radiatoren.

Over de restauratie (3)

Convectoren verzonken langs de wand

Over de restauratie (2)     Cees en Gerard (restauratiecommissie) letten echt op de centjes
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Hoe nu verder?
• Op 1 augustus start de conservering van de 
wandschilderingen weer met een dubbele 
ploegbezetting.
• Op 2 augustus kan EZSI nog niet kegelen 
omdat de verlichtingsarmaturen dan nog niet 
zijn gemonteerd.
• Op 4 augustus staan ook de biljarts weer op 
hun plaats. Nog niet zeker is of ze dan ook 
uitgelijnd staat. Mogelijk is de steller dan nog 
op vakantie.   
• Vanaf 2 augustus is de zaal weer vrij voor 
verhuur.
• In week 42 start de schilder met de tweede 
fase, te weten de wanden onder de Cordonlijst, 
de kozijnen en de serre.
• Zoals de meesten bekend is zijn er klachten 
geweest van omwonenden over het geluid 
vanuit de Sociëteit. Er is het advies van onze 

Over de restauratie (2)     Cees en Gerard (restauratiecommissie) letten echt op de centjes

akoestische adviseur ontvangen met betrek-
king tot deze problematiek. Wij moeten dit nog 
bestuderen en de financiële consequenties in 
beeld brengen.  
 
Inmiddels draait het geruchtencircuit op volle 
toeren; financieel zou de zaak flink uit de 
hand gelopen zijn. Het Bestuur vraagt zich af, 
waarom soosvrienden dit soort zaken beweren 
zonder overleg met het Bestuur. 
Met nadruk kan het Bestuur melden dat de 
gehele operatie - met alle tegenvallers zoals 
boven vermeld - gerealiseerd is binnen de door 
jullie goedgekeurde budgetten van de meerja-
renbegroting. Uiteraard zijn er verschuivingen 
geweest binnen de onderscheidende posten, 
maat het totaal klopt. De restauratiecommis-
sie - Cees en Gerard - heeft echt op de centjes 
gepast.
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Voor en na restauratie  

Met het scalpel worden overschilderingen verwijderd

Halverwege het vrijleggen

Na het vrijleggen

Donkere vernislaag bevindt zich nog in het midden

Met het scalpel wordt de vernislaag verwijderd

Het pilaster na het verwijderen van de vernislaag
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Voor en na restauratie  

Tot de cordonlijst is de plafondomlijsting en het houtwerk in de 
oorspronkelijke  kleuren geschilderd

Voor....

tijdens....

...en na consolidatie
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Restaurator Martijn Terhorst heeft in haar 
twintigjarige carrière nog nooit zoveel moois 
gezien dat door haar werk zichtbaar wordt 
als in de grote zaal van de sociëteit. ‘Dit heb 
ik echt nog niet meegemaakt. Het is echt zo 
super en ongelooflijk te zien hoe het allemaal 
opknapt’, zegt zij. En dan te weten dat Martijn 
al veel prominente restauraties op haar naam 
heeft gebracht, zoals het Paleis op de Dam of 
de koepel van Huis ten Bosch. Je zou zeggen 
dat een restaurator dan wel iets onder handen 

heeft gehad. In de afgelopen maanden klom 
Martijn steiger op en steiger af. Met een scal-
pel pelde zij minitieus laag voor laag af om de 
oude bruine vernislagen en beschadigingen 
door rookaanslag te herstellen.

Bruin was mode
‘Er zijn verbouwingen geweest in 1950 en 
later na 1970’, zegt zij. ‘In die tijd was het 
mode om alles bruin te maken. Ik denk dat 
dit door een schildersbedrijf gedaan is. Braaf 
ben ik begonnen met schoonmaken, maar 
gaandeweg ontdekte ik dat er veel meer was. 
Tijdens het retoucheren vond ik die blad-
derigheid niet kloppen, iets dat moeilijk te 
voorzien was. Toen ik ging pellen wist ik 
niet wat ik zag. Prachtig! Je kunt zeggen dat 
de oorspronkelijkheid van de zaal geweld is 
aangedaan.’

Steeds meer durven
Martijn komt al een half jaar voor het werk in 
de sociëteit uit haar woonplaats Amsterdam. 
Ook op zaterdag of zondag, zoveel mogelijk 
tussen de bedrijven van al het leven in de 
sociëteit door. Als restaurator is ze hier 
compleet in vervoering geraakt. Martijn: 
‘Gaandeweg durf ik ook meer en meer. 
Je begint ergens aan, maar deze restauratie is 
voor mij heel verrassend. Het wordt al maar 
mooier. Je kunt bijna niet meer stoppen want 
je weet ook dat hier de eerste tien jaar of 
langer niet opnieuw gerestaureerd zal worden. 
Het liefst ga ik door, ook al kan de steiger 
niet steeds blijven staan. Ik hoor wel eens 
gemopper dat er niet gebiljart kan worden. 
Begrijpelijk, maar eigenlijk duurt de restau-
ratie maar even gemeten in de tijd. Het zou 
echt doodzonde zijn dit stimulerende werk nu 
niet meteen goed af te maken.’

Martijn Terhorst

Restauratie brengt Martijn 
in grote vervoering
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Het pandemonium kent echter geen grenzen. 
Broeders, paters en roept u maar, de heren 
hielden van wel heel bijzondere en duistere 
zaken en hebben echter niet echt lekker 
bijgedragen aan een prettig maatschappij-
beeld. Laat echter een ding duidelijk zijn, de 
biechtstoel is nog tot nu toe ‘heilig’. Zijnde 
niet genoemd als plek des onheil. Dus wij 
gaan gewoon door met deze rubriek! 

Want neem bijvoorbeeld Sjaak Hooymans. 
50/50 Kans dat hij bij de ‘paters’ gezeten heeft. 
Er komt echter geen klacht over zijn lippen. 
Als wij Sjaak goed begrijpen, is hij weliswaar 
‘streng’ opgevoed in ‘de leer’ zowel met en 
zonder paters en heeft gewoon een geweldige 
jeugd gehad. Leer mij Sjaak kennen…..! Maar 

Sjaak en kuisheid, is en blijft een gedurfd 
duo. Een ding is echter duidelijk geworden. 
Hij heeft er geen zorgelijke hobby’s aan over 
gehouden. 

Sjaak en hobby’s, een dubbele ‘Rittberger’
Sterker, Sjaak heeft eigenlijk weinig hobby’s. 
En dan bedoelen wij juist die hobby’s en 
liefhebberijen, die lekker makkelijk weg-
schrijven. Dus niks geen fraaie collectie 
sigarenbandjes. Jammer! Ook suikerzakjes 
zijn niet massaal vertegenwoordigd. Gemiste 
kans! Luciferdoosjes? Vergeet het maar. Rest 
natuurlijk de kartonnen sigarettendoosjes als 
Chief Wip, Golden Fiction en Miss Blanche. 
Maar nee hoor! Driewerf nee! Klautert 
Sjaak dan onrustig in de echtelijke sponde? 

Of je nog worst lust..!
Jazeker! Wij zijn alweer een tijdje onderweg met de rubriek ‘In de biechtstoel’. En ziet! Wat wil het 
toeval? Inderdaad! Tegelijkertijd barst er een hoop rotzooi uit in kerkelijke kringen. Laat echter één 
ding duidelijk zijn. We willen niet direct roomser dan de Paus zijn, voelt u hem? 

In de biechtstoel met SJAAK  HOOYMANS
Door ‘frater’ Lex van Hulst
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Welnee. Sterker, het gaat volgens Sjaak nog 
steeds zeer relaxed. 
Doorvragen bij Sjaak levert het volgende en 
tevreden stellend plaatje op. Namelijk, blijven 
zoeken naar een natuurlijk evenwicht tussen 
privé en zakelijk. En kijk daar werkt Sjaak 
keihard aan. Niet altijd gemakkelijk. Sjaak 
fikst het echter met een heel vrouwenteam. 
Echt genote Wilma, dochters als Maddy en 
Linda en hun nazaten Lucie, Suze en Nienke 
maken dat Sjaak het helemaal perfect voor 
elkaar heeft. Hooguit kunnen wij Sjaak kwa-
lijk nemen dat het testerongehalte te wensen 
overliet bij de productie van allemaal ‘mei-
den’. Maar wat wil je? Nobody is perfect. 

Ada Kok, Fatima en nog iets
Al zwemmend en hockeyend leggen de 
kleuters nu alvast de basis voor een nieuwe 
Ada Kok of (en natuurlijk) Fatima Moreiro de 
Melo (of woorden van gelijke strekking). En 
dan is er natuurlijk Sjaaks grote trots. Dat is 
natuurlijk zijn tweede huis in Friesland, riant 
gesitueerd aan het water en tot de tanden 
gewapend met een Interboot. Weliswaar 

ligt Lemmer niet direct om de hoek in 
Zoetermeer, maar hij is er graag. En dan vaak 
in het sociaal sterke en het aanwaaiend gezel-
schap van familie en vrienden verdwijnen 
alle dwangneuroses als sneeuw voor de zon. 
Vrijdags stuurt Sjaak zijn knappe BMW naar  
Friesland. Gewoon heerlijk! 
Hoewel Sjaak niet uitblinkt qua lengte is onze 
tuinkabouter heer en meester in zijn vrije tijd. 
En dat is geweldig belangrijk. Immers, door 
de week is hij om 07.00 uur ‘s morgens op zijn 
fabriek. Hooymans Vleeswaren in Zoetermeer. 
Hij runt ‘de tent’ voor meer dan 200%, als 
onderdeel van de Zwanenberg Groep. Maar 
wat wil je ook? Als je inderdaad een aantal 
hele mooie jaren hebt gebivakkeerd in de 
Herenstraat, ‘Ja, u raadt het al’ in het wonder-
schone Voorburg.

Dan is dat natuurlijk een dermate pre, die 
zich uiterst gunstig later uitbetaalt. Wij 
hoeven ons natuurlijk niet op de borst te 
kloppen, maar gestart en daarnaast getrouwd 
in de Voorburgse Herenstraat, dan sta je op 
voorhand kwalitatief sterk in je dagelijkse 
schoenen. Want noem bij Sjaak voorzichtig 
die Herenstraat en zijn wereld gaat helemaal 
open. 

Van bakkerij naar vleesverwerking
Begonnen in 1966 bij Vader Hooymans werd 
eerst een bakkerij omgetoverd in een vlees-
verwerkingsbedrijf. De corebusiness lag op 
de verwerking van orgaanvlees. Wij noemen 
een lever. Wij noemen tongen. Wij noemen 
bloed-en leverworst. Sjaak en zijn broer Leo 
zijn nauw betrokken geweest bij wat d’ouwe 
Hooymans ooit heeft opgezet. Maar de 
bloedworst kruipt nu eenmaal waar die niet 
gaan kan dus werd na verloop van tijd de 
toko in de Voorburgse Herenstraat te klein en 
werd, komend van zes medewerkers, de zaak 
verplaatst. 

Sjaak praat nu net zo makkelijk over de ver-
huizing van de fabriek naar Zoetermeer en 
de meer dan volwassen groei naar 60 mede-
werkers. En verkocht Sjaak in 1999 zijn zaak 
aan Zwanenberg, tegelijkertijd  werd  ook 

De bloedworst 
kruipt waar die niet 
gaan kan....



Het Forum  september 2010 23

zijn rijke en bepalende aanwezigheid in de 
Sociëteit knap vorm gegeven. Klaverjassen, 
biljarten, smoezen, niks laat hij lopen en dus 
vormt de woensdag een prachtige bumper 
tussen zware zakelijke bemoeienissen en de 
geneugten van het leven. 

Sjaak heeft het over een prachtige mix van 
zaken die hij heel  graag doet. Met veel plezier 
gaat de wekker (is dat zo?) en na een stevig 
bloedworstvretend ontbijt gaat Sjaak meer 
dan enthousiast naar zijn fabriek. Hij wordt 
overigens perfect bijgestaan door dochter 
Maddy, die alle soorten worst met hetzelfde 
groot enthousiasme bij de hand neemt. 
Daarnaast, wij schreven het al, blijft Sjaak 
natuurlijk een zeer gewild lid, dat toch bij de 
‘Jongens van de Slagerij’ een introducerend 

praatje heeft gehouden, wat nogal wat nieuwe 
leden heeft opgeleverd. 

Sigarenbandjes en suikerzakjes 
Toegegeven! Natuurlijk is het aanleggen van 
een collectie sigarenbandjes en suikerzakjes 
van grote ontspannende klasse. Anderzijds is 
het voor Sjaak zo prima. Hij ziet wekelijks zijn 
vrienden. Hij heeft wekelijks zijn vele sociale 
contacten. Hij ziet (net niet) haast wekelijks 
zijn pandje in Lemmer. Hij ziet wekelijks 
zijn klanten. En wij? Wij zien wekelijks een 
tevreden en blije Sjaak. Altijd lachend! Klasse 
Sjaak. Het lijdt dan ook geen twijfel of Sjaak 
krijgt het laatste woord. Het blijft een pran-
gende vraag, die Sjaak luid en duidelijk stelt. 

Of je nog worst lust…! Dat bedoel ik!

De klok
Met enige verbazing zag Gerard Hoogerwerf op de Commerciële Club een staand klokje 
als boekensteun. Het was een klokje van het fabricaat Jaeger LeCoultre type Atmos, 
waarvan hij de waarde schatte op ca. € 8000,-. Toen hij op de Sociëteit was viel Gerard 
onze eigen klok op. Normaliter staat deze in de dwarshoek op een console. Hij nam de 
klok mee naar huis en poetste er een tijdje op los. Zie het fraaie resultaat op de foto’s.
De klok loopt perfect op tijd en ook het slagwerk is als vanouds. Met weemoed bracht 
Gerard de klok weer terug naar de Sociëteit.
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M.O.B. Accountancy B.V.

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

Forensische 
onderzoeken &

financiële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden
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Pastoor Ad van der Helm eet een hapje mee
Woensdag 6 oktober hebben we een bijzondere gast in ons midden. Het is onze buurman, 
pastoor drs. A.J.M. van der Helm van de Heilige Jacobus de Meerderekerk aan de Parkstraat. 
De pastoor is ook Deken in Den Haag. Vanuit 
zijn kerk zond de KRO dit jaar al verschillende 
vieringen op televisie uit.  
Of hij het (als goede buur) aardig zou vinden 
om eens de Sociëteit te bezoeken en een hapje 
mee te eten, vroeg Jan Burgering hem onlangs. 
De pastoor reageerde meteen instemmend 
en een datum werd geprikt. Misschien houdt 
hij een praatje over een diepere betekenis van 
samen de tafel delen en het ‘verenigd’ zijn.  

Het Oktoberfest in München bestaat 200 jaar. 
Volgens kenners is dit het grootste volksfeest 
ter wereld en ook het leukste. Van 23 tot en 
met 27 september gaan acht soos-vrienden 
ter plaatse onderzoeken of dit ook werkelijk 
het geval is. Het gezelschap bestaat uit vier 
ervaren soos-reizigers (Cees Postema, Sjaak 
Hooymans, André Nap en Wolf Janssen waren 
immers ook deelnemers aan de befaamde 
Soos-zeiltochten in Turkije) en vier nieuwe-
lingen, te weten Dave Salomons, Rinus de 
Haas, Adriaan van Egmond en Rober Bruin. 
De reis gaat per trein naar Düsseldorf-
Airport en vandaar met het vliegtuig naar 
München. Vijf dagen later gaan we via 

Sociëteitsleden storten zich met overgave 
in het ‘Oktoberfest’
Door Wolf Janssen

dezelfde route weer naar huis. 
Voor de soosleden zal dat een straffe exerci-
tie worden want het is gebruikelijk dat per 
gereserveerde tafel voor acht man 20 liter bier 
en 10 kippen worden geserveerd. En dat alles 
moet verorberd zijn in vier uur!!
In een volgende uitgave van Het Forum doen 
wij uitvoerig verslag van onze reis naar het 
Oktoberfest. Glück auf !
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‘Smaak wordt door de smaakexperts gede-
finieerd volgens verschillende definities. 
Definitie 1 luidt: Smaak is hetgeen de tong-
zenuwen registreren. In het verleden was dat 
zoet, zuur, zout en bitter. Daar komen zeker 
nog zes bij. De voornaamste ‘nieuwe’ smaak-
registraties zijn vet en umani, het Japanse 
woord voor de smaak van vlees, van de proteï-
nen (eiwitten).
De tweede definitie geeft de combinatie met 
de reuk; een gemiddeld persoon kan ongeveer 
1000 geuren onderscheiden. De leden van 
geurpanels komen zelfs tot 10.000 geuren. 

Pijnsensors
Naast deze definities krijgen wij nog infor-
matie over de textuur van het voedsel. Is het 
glad als een oester of wordt de pijnsensor 
geactiveerd, bijvoorbeeld door de CO2 rijke 
dranken? Ook de temperatuur wordt gevoeld. 

‘Voor het gemiddelde 
sociëteitslid is een
smaakversterker echt 
nodig’

Deze temperatuursensors worden zelfs geac-
tiveerd door mint. Mint heeft een koel effect, 
zo wordt dat ervaren. Pepers activeren de pijn-
sensors om een ander voorbeeld te geven.
Al deze smaak- reuk- temperatuur- en pijn-
informatie gaat naar de hersenen, waarin 
‘ervaring’ ligt opgeslagen. Voor levende 
wezens is de belangrijkste informatie of iets 
mogelijk giftig is. Bijvoorbeeld, dieren zullen 
vrijwel nooit zure en bittere stoffen eten. Hun 
hersenen zeggen, dat het mogelijk giftig is. 
Voor de mens geldt dat niet; wij accepteren 
nuances van zuur en bitter. Wij willen juist 
kwaliteit onderscheiden en daarbij is enigs-
zins zuur of bitter een belangrijk aspect. 

Gevoeligheid
De gevoeligheid voor smaak werd door 
smaakwetenschappers onderzocht. Zij hebben 
specifiek gekeken naar de gevoeligheid van 
een bepaalde bitter, kortweg genoemd PROP, 
voluit 6-n-propylthiouracil. Deze stof is bij 
toeval als belangrijke referentiesmaakstof 
ontdekt. 

Door Sjoerd van der Veen

Een enkele keer wordt er door sommigen 
gemopperd over het woensdagavonddiner. 
Is dat wel terecht? Over smaak valt niet te 
twisten, zo weten we, maar kan een soos-
lid het woensdagdiner wel goed proeven? 
‘Vermoedelijk niet’, beweert Sjoerd zelfs. Hij 
stelt dat de gevoeligheid voor smaak achteruit 
gaat, naarmate men ouder wordt. ‘Eveneens 
moeten er genoeg ‘smaakgegevens’ in de 
hersenen zijn opgeslagen (veel smaakervaring 
hebben) om de nuances in smaak te registre-
ren. De gemiddelde inwoner van Europa is 
hierin slecht’, aldus Sjoerd en dat over smaak 
wèl te twisten valt, legt hij uit.
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KNOESTER
 REGISTER OPTICIENS®

SkyPol: Goed bekeken onder alle omstandigheden

Verblindingsfactor zonlicht                     Beschermingsfactor SkyPol

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

Maak een            afspraakje met me.

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

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

Soosvrienden
dienst

Het beste zonneglas 

ter wereld in uw sterkte 

e 149,- per paar

(we hebben al zonneglazen in uw 

sterkte v.a. e 49,50 per paar)
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Smaakegistratie bij ouderen steeds minder
Een medewerker van Dupont constateerde bij 
een bepaald product een verschrikkelijk bit-
tere smaak;  een collega proefde echter niets. 
Dit is onderzocht, het bleek 6-n-propylthiou-
racil te zijn. Men heeft dit samen met mint 
gebruikt om te gevoeligheid van de mens voor 
proeven te testen. Op grond van ‘proef ’en-
quêtes komen de smaakwetenschappers tot 
een indeling van (slechte) gewone proevers, 
middelmatige proevers en hoog gevoelige 
proevers. 
De gewone proevers zal men over het alge-
meen niet in de grote restaurants aantreffen; 
zij proeven geen nuances! De hooggevoelige 
proevers genieten juist van een grote variatie 
van voedsel.
Waarnemingen zijn: Kinderen zijn betere 
proevers dan volwassenen, restaurantchefs 
zijn betere proevers dan de restaurantbezoe-
kers, Afrikaners zijn betere proevers dan wes-
terlingen, slechts 3% van Afrikaners proefde 
PROP niet, dit percentage is bij de westerlin-
gen 40%. 

Proefpersoon
Er zijn ook andere zaken, die de smaak-
interpretatie beïnvloeden en omgekeerd 
geldt hetzelfde: Voedsel dat je stemming 
positief beïnvloedt, zoals die proefpersoon 
die in mineur was, een slechte dag had en 
alles behalve vrolijk was. De persoon kreeg 
iets uitzonderlijk lekkers voorgeschoteld. Het 
resultaat was, dat zijn humeur omsloeg, smaak 
en geur vulden zijn geest. 
Een voorbeeld van stemming positief verbete-

ren met voedsel is het zakendiner. De manier 
van beslissen over een willekeurig probleem 
is duidelijk ook afhankelijk van deze klasse 
van proeven. De gewone proevers kijken 
vrijwel alleen naar de logica. De gemiddelde 
proever is geneigd om meer te improvise-
ren, terwijl de zeer gevoelige proever wikt en 
weegt, voordat hij of zij een beslissing neemt. 

Smaakversterkers
De voedingsmiddelenindustrie probeert met 
toevoegingen de smaak en reukpapillen te 
‘belazeren’. Hierbij enige aantekeningen:
Voedingsmiddelenbedrijven voegen smaak-
versterkers toe bij kant-en-klaar maaltijden; 
smaakversterkers, die de umani-registratie-
cellen prikkelen. Het wordt dus als lekker 
ervaren! Studies zijn er uitgevoerd om zout 
als deeltjes in voeding te hebben en niet meer 
opgelost; deze hebben bij een verlaagd zout-
gehalte van de voeding toch een zoutsmaak 
effect. Het resultaat is: Minder zout wordt aan 
het voedsel toegevoegd!
Bittere smaken worden ingekapseld zodat 
de bittersmaakregistratie-cellen niet worden 
geactiveerd. Een voorbeeld van een laatste 
ontwikkeling is: zoetjes kunnen minder bitter 
gemaakt worden met boterzuur.

Tot slot
De smaakcellen bij jongeren worden elke tien 
dagen vernieuwd. Bij ouderen is de vervan-
gingsfrequentie veel lager. Het gevolg is, dat 
bij ouderen de registratie van de smaak veel 
minder is. 
De conclusie is: Voor het gemiddelde sooslid 
is een smaakversterker echt nodig!
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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 16, 2627 AW Delft

Tel. 015 - 251 40 00

Fax 015 - 251 40 01

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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Door Rob van Hulst

Het oude, getrouwe soosgebouw was niet 
beschikbaar en vandaar dat Anonymus 
dacht: wij doen eens gek en gaan buitens-
huis BBQ-en. Dit is een van de betere 
ideeën gebleken van het huidige Anonymus. 
23 juli kwamen wij allen tezamen op de 
Roggewoning alwaar Groen Geel met pacht-
ster Bea in feite als gastheer optrad. Blij waren 
wij met een deelnemersveld van 70 mensen, 
nog blijer waren wij met de weergoden, die 
er voor gezorgd hebben dat het  buitenge-
woons aangenaam werd. Adriaan nam enkele 
mensen mee naar de drivingrange om aldaar 
eens te kijken of het mogelijk was een balletje 
hard, maar vooral recht weg te kunnen slaan.

Op de oefengreen had mijnheer de Pro enige 
spelletjes uitgezet, die alle als doel hadden 
om inderdaad dat kleine balletje in dat kleine 
gaatje te meppen.  En daar kwam de aap uit de 
mouw. Het is blijkbaar helemaal niet zo een-
voudig. Waar coryfeeën als Gerard J. en Trudy 
redelijk goede scores hadden van dik boven 
de 30, bleek het merendeel ergens boven de 
10 te scoren, waarbij uitschieters waren van 
Ria P. met –1en Jannie met 6. Flink blijven 
oefenen, dames. 

Ja en dan Jos met zijn lieftallige vrouw Lilian 
met maar 11 schamele puntjes. Je zou zo’n 
tamelijk nieuw lid toch iets meer gunnen, 
waardoor hij ook het gevoel krijgt dat hij een 
beetje bij de sociëteit hoort. Want gevoel voor 
golf zit er helaas niet in bij hem. Duidelijk 
werd in ieder geval dat er respect gekweekt 
is voor de ‘golfbende’, waarvan de leden toch 
iedere keer weer vol frustraties thuiskomen 
van een partijtje golf en de week daarop weer 
gaan in de wetenschap dat het ook weer niks 
wordt.

‘Golfbende’ blij in de wei 
In een van de vorige Forums mocht ik schrijven over de BBQ in juli. Ik verwittigde 
u over de ‘golfbende’ van de sociëteit en hoe eenvoudig en leuk het is om met zijn 
allen regelmatig de wei in te gaan om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat 
het allemaal gaat om een klein, nietig balletje in een gaatje te slaan. 

Het was een uiterst gezellige middag en avond 
op een voortreffelijke locatie waar het zeer 
goed toeven was. Eens te meer is gebleken 
dat de sociëteit een redelijke vriendenclub 
is waar de gezelligheid de boventoon voert. 
Anonymus denkt er over hier een jaarlijks 
terugkerende happening van te maken. Of 
misschien gaan we de volgende keer wel mod-
derworstelen, rugbyen of schoonzwemmen. 
Maar wij maken er weer iets leuks van.

Memorial in de maak
Het is alweer 10 jaar geleden dat de tocht 
naar Yerseke georganiseerd werd. Op 10 
januari is het weer zover. Als eerbewijs 
aan ons oudlid Boy Houtman organiseren 
Cees Buskens en Hans Lamb iedere 10 jaar 
deze memorial. Boy had namelijk de goede 
gewoonte om ieder jaar in januari met een 
bus vol soosleden de tocht te organiseren, 
vandaar deze herinnering. Het zal zowel 
een cultureel als een culinair gebeuren 
worden. De organisatoren zijn nu met de 
invulling bezig maar jullie kunnen erop 
rekenen dat het wederom een gezellige dag 
zal worden. Nadere gegevens volgen. 

Noteer 10 januari alvast in jullie agenda!
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Door Eveline Lansink

Donderdag 10 juni was het vroegdag voor 
de dames, die zich aangemeld hadden voor 
het “dagje-uit” naar Paleis Soestdijk. De bus 
stond om 7.00 uur bij het Green Park Hotel in 
Leidschenhage klaar om een 20-tal dames, uit-
gedost met een (versierde) hoed, naar Soestdijk 
te rijden. Erg fileleed werd ons bespaard, dus 
waren we op tijd bij de achteringang van het 
terrein van Paleis Soestdijk.

Na snel een kopje koffie in de Orangerie ging 
de eerste groep richting Paleis voor de rond-
leiding, een kwartier later gevolgd door groep 
twee. Bij de ingang van het Souterrain werd 
ons door een suppoost verteld, dat we via de  
garderobe naar de fotogalerie konden gaan 
kijken. Daarna werden we verwacht bij de 
introductiefilm over de geschiedenis van Paleis 
Soestdijk.

Het paleis is oorspronkelijk gebouwd (1674) 
als zomerresidentie en als zodanig ook door 
Willem II en zijn Russische vrouw Anna 
Paulowna en hun kinderen gebruikt. Het 
officiële gedeelte laat dan ook de bouwstijl uit 
die tijd zien. De  Waterloozaal en de Leuvenzaal 

Dames met koninklijke hoeden in de voetsporen van Juliana en Bernhard

werden door de laatste bewoners, Koningin 
Juliana en Prins Bernhard, voor officiële gele-
genheden gebruikt. 

Ornamenten
Enkele zalen, zoals de Kanonnenkamer, zijn 
nog in de oude stijl gebleven; enige restau-
ratie zou niet misplaatst zijn. Andere zijn 
opnieuw van een verfje en stoffering voorzien. 
De Stuczaal, ofwel de balzaal, is fraai en bevat 
prachtige ornamenten. Tevens is deze zaal het 
midden van het gebouw en gaan de blauwe 
gaanderijen zowel naar links als naar rechts, 
ofwel de Baarnse vleugel en de Soestervleugel. 
Het alom bekende bordes komt via een prach-
tige marmeren gang uit op deze zaal.
Tot 1937 is Paleis Soestdijk altijd een lommer-
rijk zomerverblijf geweest, waar ook gejaagd 
kon worden. Het Nederlandse volk bood toen 
het bruidspaar Juliana/Bernhard als Nationaal 
Huldeblijk de verbouwing aan. Vanaf dat 
moment werd Soestdijk permanent bewoond 
en werd het in 1948  de Koninklijke Residentie. 
Tot aan hun dood in 2004 zijn  Koningin/
Prinses Juliana en Prins Bernhard er blijven 
wonen.
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Dames met koninklijke hoeden in de voetsporen van Juliana en Bernhard

Diner Damesgroep 
Voor velen zit de vakantietijd er op en 
vinden wij, dat het tijd is voor een diner-
bijeenkomst op

dinsdag 28 september 
in het Sociëteitsgebouw

De bar is open vanaf 18.00 uur en het 
diner begint omstreeks 19.30 uur.

Voor deze bijeenkomst, waar drankjes 
en diner voor eigen rekening zijn, kunt  
u zich opgeven bij de locatiemanager 
Tessa, tot uiterlijk maandagmorgen 27 
september, 12.00 uur telefoon 3643142.

Mocht u onverhoopt niet aanwezig 
kunnen zijn, belt u dan dinsdagmorgen 
eveneens naar Tessa. Het is mogelijk, dat 
de voice mail aanstaat. Spreek dan duide-
lijk uw naam en telefoonnummer in, de 
band wordt regelmatig afgeluisterd.

Volgens onze gegevens, is de restaura-
tie van de grote zaal aardig gevorderd 
en hopen wij dat er weer veel enthou-
siaste dames aanwezig zullen zijn om 
het resultaat te bekijken. Vergeet niet: 
nieuwe dames zijn van harte welkom.

              Tot 28 september

Eenvoudig
De privé-vertrekken zijn na het overlijden van 
Prins Bernhard ontruimd. De vertrekken die 
getoond worden zijn leeg, maar de originele 
sfeer is intact gebleven; historische filmbeel-
den en foto’s dragen hiertoe bij. Wat ons het 
meest heeft verbaasd, is de huis/eetkamer. Zo 
eenvoudig en gedateerd konden wij ons niet 
voorstellen. De aangrenzende  “keuken” deed 
de “deur dicht”. In het souterrain hadden de 
bedienden genoeg ruimte en zal de jeugd er 
zeker verstoppertje hebben gespeeld.
De aanwezige keuken, die d.m.v. een liftje 
verbonden was met de keuken boven, was van 
recente datum, zodat er ook voor grotere par-
tijen gekookt kon worden.
Hetgeen ons bijgebleven is van Paleis Soestdijk, 
is dat het geen allure heeft van menig paleis 
of kasteel en dat het omdat het als zomerre-
sidentie is gebouwd ook erg smal is. De tuin 
is fantastisch, voorzien van prachtige beelden, 
enorme rododendrons en veel soorten bomen.

Pannenkoeken
Na een kopje koffie met petitfour in de 
Orangerie en een bezoekje aan  het winkeltje 
ging de tocht verder naar Lage Vuursche. In 
pannenkoekenrestaurant “Het Vuursche Bos” 
hebben we genoten van een heerlijke pan-
nenkoek naar keuze. Tot slot reed de chauffeur 
nogmaals langs Paleis Soestdijk en via Soest 
ging het richting Leidschenhage. Om 16.15 uur 

zette hij ons weer af  bij het Green Park Hotel. 
Voordat de dag met een etentje bij restaurant 
Gina werd besloten, was er tijd om nog wat te 
winkelen.

Dat we bekijks hebben gehad met onze hoeden 
is duidelijk, maar wij vonden dat het bij het 
dagje-uit goed paste. Jammer dat we niet op 
het bordes konden staan, maar zelfs vanachter 
de hoge ramen werden we door voorbijgangers 
gegroet!
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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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Laan Van Meerdervoort 155

2517 AX Den Haag, The Netherlands 

Tel: +31 (0)70  364 78 79  

info@haagschesuites.nl   

www.haagschesuites.nl

Situated between the heart of The Hague and the

Scheveningen beaches. Only 30 minutes from Amsterdam

Schiphol Airport. Each private suite consists of a spacious

bedroom, a ballroom-sized living room, designer

bathroom and fully equipped kitchen or kitchenette.

Each bedroom has a lovely view of the garden.

425,– euro per suite per night, including breakfast and all

personal drinks.

N o t  a  h o t e l  b u t  a  p l a c e  t o  c o m e  h o m e  t o
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