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Verschijnt in de regel met een frequentie van 8 
keer per jaar. 
Oplage 200 exemplaren. Sociëteitsleden krijgen 
Het Forum thuis gestuurd. 

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

‘Niet direct in de 
 aanval....’
En al weer het tweede nummer van ‘Het 
Forum nieuwe stijl’. De reacties op het eerste 
nummer waren alom positief. Heel veel 
hulde en waardering dus voor de nieuwe 
redactie. Leuk als je zo weer eens in woord 
en beeld ziet wat er allemaal zo gebeurt in en 
om onze Sociëteit. 

Inmiddels is pastoor Van der Helm op 
bezoek geweest en heeft hij een gezellige 
avond gehad en daarbij een inspirerende toe-
spraak op het thema ‘ontmoeting’ gehouden. 
Er staat nu een uitnodiging voor een tegen-
bezoek aan de Jacobus de Meerdere kerk in 
de Parkstraat. Dat gaan we zeker doen.

Goede relaties met de buren hebben is 
belangrijk. Maar niet alleen met de buren. 
Ook binnen onze vereniging. Vanuit mijn 
positie als voorzitter heb ik het idee dat we 
individueel daar best wel eens een tandje 
bij kunnen zetten. Niet direct in de aanval, 
wat meer onderlinge verdraagzaamheid en 
vertrouwen, och het zijn de bekende zaken 
om tot een leuke en gezellige ontmoeting te 
komen. 
Wie goed doet, goed ontmoet. U merkt 
het…., ik heb goed naar de toespraak van de 
pastoor geluisterd!

Voorwoord
Door Cees Postema

   Het 
Forum
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Voor de eindredactie, het opmaken van de 
pagina’s, het drukken en de  verzending hou-
den we steeds tien werkdagen aan. De deadline 
voor het inleveren is steeds 14 dagen vóór de 
eerste dag zoals tussen haakjes is vermeld. 
Het laatste nummer in 2010 verschijnt medio 
december.

Redactionele spelregels en tips 
Suggesties of ideeën voor onderwerpen in Het 
Forum zijn van harte welkom, bij voorkeur per 
e-mail naar Maxime Hendricks of Alfred van 
Bunge, waarna een afspraak over de lengte van 
het artikel plaatsvindt. We willen een zo groot 
mogelijke variëteit aan berichten en artikelen. 
Tijdens diners voorgedragen limericks worden 
graag tegemoet gezien. Indeling en vormge-
ving is ter beoordeling van de redactie. 
Voor de redactionele verwerking is het beste 
om de artikelen in een apart Word document 
aan te leveren. Lettertype: Times New Roman 
Standaard. Gebruik s.v.p. enkele aanhalingste-
kens en géén onderstrepingen. Koppen boven 
de artikelen, het redactionele ‘kuisen’ en het 

toevoegen van tussenkopjes is in handen van 
de redactie. Foto’s in overleg.  
Als u een foto zelf maakt, stel de camera dan 
in op de hoogste beeldkwaliteit. Maak altijd 
meer foto’s van het onderwerp, dat vergroot de 
keuzemogelijkheid. Personen zoveel mogelijk 
‘en face’. Succes!

   Het 
ForumSociëteit De Vereeniging

’s-Gravenhage

In dit nummer o.a.:
•  Restauratie in woord en beeld

•  Sjaak Hooymans in de 

biechtstoel

•  Politie en spuitgasten rond 

scooterslot

•  Over soosleden en hun 

smaakpapillen

•  Met mooie hoeden naar 

Paleis Soestdijk

Jaargang 45 - no. 4

Het Forum in 2011
In 2011 verschijnt Het Forum maximaal acht keer.  
De planning gaat in principe uit van de volgende 
verschijningsmomenten: 

Week 3  (17 t/m 23 januari)
Week 11  (14 t/m 20 maart)
Week 18 (2 t/m 8 mei)
Week 25  (20 t/m 26 juni)
Week 31  (1 t/m 7 augustus)
Week 37  (12 t/m 18 september)
Week 44 ( 1 t/m 6 november)
Week 50  (12 t/m 18 december)

Van de Redactie
Door Alfred van Bunge en Maxime Hendrickx

Advertenties
Menno Alkema is de coördinator voor de 
advertenties. Overleg met hem over de grootte 
en het tarief. We willen zoveel mogelijk naar 
advertenties in kleur. Voor de gewenste 
opmaak en het aanleveren van bedrijfslogo’s 
wordt de adverteerder terzijde gestaan door 
Germaine Pasmans van de gelijknamige druk-
kerij. Bel 070-3977171 of  via info@pasmans.net.

“Een sociëteit is een besloten gezelschap, ja, bijna ‘en famille’ 
te zijn, schrijft Karel Korswagen in zijn artikel elders in dit 
nummer. Gezelligheid plus vriendschap en genegenheid.”
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Favoriseren verhuur Sociëteitsruimten
Signalen van onvrede vanwege het prijs-
kaartje voor leden om een feestje te geven 
in hun eigen Sociëteitsgebouw, vormden de 
aanleiding dit onderwerp op de agenda van 
oktober te plaatsen. Afgesproken is dat een 
delegatie van het Bestuur met een voorstel 
komt, waarin de kosten voor de eigen leden, 
en dan met name voor eigen gebruik, aan-
zienlijk worden gereduceerd. Uiteraard zal 
ook de tarifering van Boenk hierin worden 
meegenomen. Eind oktober krijft u per e-mail 
de uitkomst. We denken dat royaal tegemoet 
gekomen is aan de geuite bezwaren en dat de 
noodzaak om buiten de deur te feesten enigs-
zins ondervangen is.

Verdeling Bestuurstaken
In het streven om te komen tot een meer 
gelijkwaardige verdeling van taken binnen 
het Bestuur zullen de bestuursmededelingen 
aan de leden voortaan niet langer verzorgd 
worden door secretaris Gerard Hoogerwerf 
maar door de commissaris interne zaken 
Aloys Arkesteijn. Deze mutatie is niet in strijd 
met de in de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement verankerde functiebeschrijving 
van de secretaris. In een eerdere fase werd 
de redactie van de rubriek ‘Vanachter de 
Bestuurstafel’ in het Forum al aan Peter 
Robijns toevertrouwd.

Bestuurswisseling 2 maart 2011
Voorzitter Cees Postema heeft na rijp beraad 
besloten zijn functie volgend jaar neer te 
leggen. Gezien het vigerende recht van 
kandidaatstelling wordt geïnteresseerden in 
het voorzitterschap verzocht zich schriftelijk 
daarvoor aan te melden bij het Bestuur. Deze 
aanmelding dient uiterlijk plaats te vinden 5 
dagen voor de Algemene Ledenvergadering op 

Vanachter de Bestuurstafel
Door Peter Robijns

2 maart 2011, maar bij voorkeur in een eerder 
stadium. De overige leden van het Bestuur 
hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen 
of zich hierover nog te beraden.

CNS zoekt nieuwe voorzitter
De Contactraad Nederlandse Sociëteiten heeft 
het Bestuur verzocht binnen het ledenbestand 
te zoeken naar een mogelijk geschikte kandi-
daat voor deze functie. De CNS werd in 1980 
opgericht en stelt zich ten doel de contacten 
en eventuele samenwerkingsverbanden tus-
sen de in Nederland bestaande sociëteiten te 
bevorderen. Het Bestuur ondersteunt dit ver-
zoek van harte en roept geïnteresseerde leden 
op zich voor aanvullende informatie en de te 
volgen marsroute te melden bij de secretaris.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2 januari 2011
Zoals in het ledenboekje staat aangegeven 
vindt de traditionele Nieuwjaarsreceptie vol-
gend jaar plaats op zondag 2 januari. Besloten 
is deze bijeenkomst dit keer een extra feeste-
lijk accent te geven met als centrale thema de 
voltooiing van de restauratie van het monu-
mentale sociëteitsgebouw. Over de inkleuring 
van het programma wordt tijdig uitgebreid 
gecommuniceerd. Ongetwijfeld vormt het 
gerenoveerde en fraaie decor voor alle leden 
een extra stimulans om aan deze viering deel 
te nemen. De consequentie van ‘een uitver-
kocht huis’ wordt als een welkome uitdaging 
gezien.
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Brainstormsessie ‘jonge leden’
Op 28 september kwamen in de bibliotheek 
10 jonge soosleden bijeen om te brainstor-
men over de waarde van en de waardering 
voor de Sociëteit. Naast de initiatiefnemer 
Peter Robijns waren ook onze voorzitter en 
secretaris aanwezig. Verheugend waren de 
goede opkomst, de positieve geluiden en de 
geanimeerde stemming. Na afloop werd er 
met veel animo nog een potje gekegeld. In het 
volgende nummer van het Forum zal over de 
bijeenkomst worden gerapporteerd.

Contributienota lidmaatschap
Penningmeester Menno Alkema zal bin-
nenkort de jaarlijkse contributienota (€ 355) 
verzenden. Het Bestuur kiest ervoor de hef-
fing van de in de Algemene Ledenvergadering 
goedgekeurde toeslag van € 75, in verband 
met de restauratie van de Grote Zaal, voorlo-
pig op te schorten. In verband met het actuele 
liquiditeitsplaatje van de Sociëteit wordt 
aangedrongen op een bij voorkeur prompte 
betaling. In ieder geval dient de rekening, 
overeenkomstig het in de statuten gestelde, 
voor het einde van dit jaar te zijn voldaan.

Wervingscommissie
De kersverse wervingscommissie is onlangs 
bijeen geweest om de eerste contouren te 
tekenen van het plan van aanpak. Inmiddels 
heeft het Bestuur aangegeven de inhoud van 
harte te ondersteunen. Onderdeel van het 
plan vormt een stukje benchmarking teneinde 
de te leren en te profiteren van de ervaringen 
van andere Sociëteiten. Een eerste exercitie 
in dit kader is door Andries Andrea reeds in 
gang gezet. Daarnaast zal ook ‘gestructureerd’ 
geluisterd worden naar onze eigen leden 
teneinde een goed inzicht te verkrijgen in 
aspecten die een belangrijke rol spelen met 
betrekking tot het lidmaatschap en te trach-
ten de bekende achterdeur dicht te houden. 
Verwacht wordt dat deze marsroute vooraf 
ons bruikbare instrumenten opleveren om 
effectief de uitdaging van ledenwerving op te 
pakken. Met de in dit kader geformuleerde 
slogan ‘leden werven leden’ wordt uitdruk-

king gegeven aan het uitgangspunt van de 
commissie, dat ledenwerving een collectieve 
verantwoordelijkheid is. Dat de kwaliteit het 
altijd dient te winnen van de kwantiteit lijkt 
een open deur. Wordt vervolgd.

Instructieavond kegelen
Geïnspireerd door de animo onder de jonge 
leden om wat vaker te kegelen en met de 
intentie deze sport en de professionele baan 
binnen de Sociëteit te propageren, heeft Cees 
Buskens de heer Velthuis van de Koninklijke 
Nederlandse Kegel Bond uitgenodigd om op 
woensdag 1 december ‘de eerste woensdag van 
de maand’ na de maaltijd een instructie en 
demonstratie voor geïnteresseerden te verzor-
gen. Als voorschot op zijn optreden wisselde 
de heer Velthuis in goed overleg een zestal 
oude kegelballen in voor het zelfde aantal 
splinternieuwe ‘lichtgewichten’. In de weten-
schap dat Kegelen Kunst is mag op een brede 
belangstelling worden gerekend.

Betrokkenheid met weduwen
Naar aanleiding van recente contacten met 
leden van de damesgroep van de Sociëteit 
heeft het Bestuur besloten voortaan ook de 
partners van onze overleden leden voor de 
‘gemengde’ activiteiten van de Sociëteit uit te 
nodigen. 
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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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Ter gelegenheid van de Voorburgse Vlietdagen 
had een tiental soosleden met hun dames zich 
ingeschreven voor een culinaire boottocht. Op 
verzoek (lees: in opdracht) van onze nieuwe 
hoofdredacteur hieronder een korte impressie 
(‘Andries, pas op, niet meer dan 250 woorden’).

Dick Meuldijk, geholpen door vele vrijwil-
ligers, moest zorgen dat alles goed verliep. 
Niets aan het toeval overlatend. De boottocht 
had hij “overgelaten” aan zijn secretaris, Ron 
Verschoor, die ons op een in de Vliet drij-
vend ponton met een prachtig glas prosecco 
ontving. Ron had voor voldoende ‘muntjes’ 
gezorgd om onze dorst te kunnen lessen, zelfs 
zodanig dat het maar goed was dat de beschik-
bare tijd beperkt was. Anders hadden we abso-
luut een deel van de tocht gemist. Na afloop 
adviseerde hij ons de overgebleven muntjes 
in de Vliet te deponeren. Of hij daarmee ook 
bedoelde dat we dat achterwaarts konden doen 
onder het uitspreken van één wens, werd niet 
helemaal duidelijk. Ron, de Vliet is mooi maar 
geen Trevifontein. De tocht op de fluisterboot 
- u weet wel, dezelfde als waarmee André Nap 

‘Vliet Culinair’ 
Draadjesvlees als bij moeder thuis
Door Andries Andrea

ons destijds door de Haagse wateren leidde 
- werd een feest. Op een zestal punten op de 
oevers van de op dit moment gelukkig niet zo 
‘snelle Vliet’ werden we verrast met culinair 
heel bijzondere hapjes. Uitgeserveerd door niet 
de eerste beste restaurateurs uit de omgeving. 
Zelfs ontwaarde ik de heer Savelberg in eigen 
persoon ‘in de bediening’ (of heeft de crediet-
crisis ook daar toegeslagen?). Daarnaast lieten 
goeroes als Van Waarden, Niven, Christian en 
Van Bladel (Griff ) zich niet onbetuigd. Mag Van 
Bladel wat mij betreft de kuit in de steur laten, 
zijn citroentaartje als sluitstuk was een deli-
catesse. Waren de tonijn van Van Waarden, het 
eitje van Niven en de snoekbaars van Christian 
pareltjes, voor mij was het draadjesvlees van 
Henk het absolute hoogtepunt. Hij benaderde 
het niveau van mijn moeder en dat wil wat 
zeggen. 
Na twee prachtige uren werden wij veilig en 
voldaan weer aan land gezet, waarna nog in één 
van de plaatselijke horeca-etablissementen de 
feestvreugde werd voortgezet. Ron, Dick, een 
geweldig initiatief en zeker voor herhaling 
vatbaar.

Vader en zoon Buskens en Willem Middelburg namen in hun vaartuigen deel aan de Vlietdagen.
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De pastoor was onze gast en maakte tijdens 
de borrel kennis met deze en gene, sprak 
openhartig met sociëteitsleden over de pro-
blemen binnen de katholieke kerk, had het 
zoal met Koos van der Kruk over zijn in Polen 
gemaakte priester kostuum, hoorde van Sjaak 
Hooymans hoe het was om oud-misdienaar 
te zijn en luisterde met een glas witte wijn 
in de hand aandachtig toen Andries Andrea 
zijn verleden als dominees-zoon de revue liet 
passeren. 

Parochiaan Frans van den Heuvel stelde zich 
aan hem voor als ‘een schaapje uit zijn kudde’. 

Met buurman pastoor 
Ad van der Helm aan tafel
Liefhebbers voor een exclusief bezoek aan de Jacobus de Meerdere Kerk 
aan de Parkstraat kunnen zich binnenkort melden. ‘Buurman’ pastoor dr 
Ad van der Helm neemt persoonlijk de rondleiding voor zijn rekening. De 
uitnodiging daartoe deed hij tijdens zijn ‘avondje sociëteit’ begin oktober. 

Bijna een thuiswedstrijd dus voor de pastoor, 
‘een geestelijke van deze tijd’, zoals werd opge-
merkt. Voorzitter Cees Postema en secretaris 
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terden aandachtig en zo hoort het ook. Aad 
Meuldijk had de handen gevouwen. Rob van 
Hulst had lichtelijk bedenkingen. 
De pastoor sloot af met de uitnodiging voor 
een tegenbezoek. ‘Ik heb het zeer op prijs 
gesteld om als buurman in uw midden te 
hebben mogen vertoeven’, zei hij, waarna Paul 
Vos het applaus inzette. 

Pastoor Ad van der Helm uit ‘s-Gravenhage
Weet met verve de Blijde Boodschap uit te dragen
Vanavond als gast van Sociëteit de Vereeniging
Genoot hij van elk moment.. zonder uitzondering
Zodat hij besloot om ons voor een tegenbezoek te vragen

Limerick

Gerard Hoogerwerf ontfermden zich over 
hem aan tafel 1. Cees verraste onze gast met 
een waardige limerick. 
Pastoor en Deken Van der Helm sprak stich-
tende woorden over de weg die we bewan-
delen, de diepere betekenis van de tafel met 
elkaar delen en over onderlinge verdraag-
zaamheid. De circa 45 sociëteitsleden luis-

Nu het einde van de restauratie van de grote 
zaal in zicht komt, heeft het Bestuur zich 
beraden over de verhuurcondities. Er is fors 
geïnvesteerd in achterstallig onderhoud en 
de restauratie van de wandschilderingen en 
het schilderwerk. Het resultaat is prachtig 
en het is natuurlijk ook plezierig als dan 
de randvoorwaarden om gebruik te maken 
van onze ruimten recht doen aan onze 
sociëteitsgedachte.

Bij het vaststellen van de nieuwe tarieven 
hebben we daarom ook gesproken over het 
gebruik van leden van onze accommodatie 
voor feestjes en we hebben onderstaande 
besluiten genomen en afspraken gemaakt 
met de pachter.

Voor leden zijn de volgende afspraken 
gemaakt.

Bericht van de secretaris
Verhuur van de accommodatie

•	Leden,	hun	partner	en	hun	kinderen	zijn	vrijgesteld	van	huur	en	–	mits	de	accommodatie	
nog niet verhuurd is op de gevraagde datum - is de zaal ca. gratis beschikbaar.

•	Voor	de	consumpties	en	de	standaard	snacks	gelden	de	ledenprijzen	van	de	woensdag-
avond.

•	Voor	maaltijden,	buffetten,	luxe	snacks	e.d.	zal	de	pachter	offerte	doen.

•	De	standaardinrichting	van	de	woensdagavond	is	vrij	van	huur,	voor	extra	voorzieningen	
zoals bloemenarrangementen, statafels e.d. moet wel extra worden betaald.

•	De	schoonmaakkosten	bedragen	€	100,	-	per	evenement.
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Ja, inderdaad! Wij gaan het weer over hobby’s, 
liefhebberijen en andere eigenaardigheden 
hebben. Vanavond staat ons jonge lid Michiel 
van de Weijer in de schijnwerpers. Met zijn 38 
jaar is hij nog een ’knaapje’ in de wat grij-
zer wordende groep van de sociëteit. Nou, 
knaapje? Niet in de zin van ’klerenhangertje’. 
Integendeel! Ruim geschapen als hij is mogen 
wij de vierkante Michiel eerder scharen tus-
sen de goed verzorgde ’klerenkasten’ van een 
niet onbekend Zweeds woonwarenhuis. We 
hebben het over zijn machtige postuur. En het 

is natuurlijk een voordeel, dat Michiel in het 
wonderschone Voorburg woont. Ons kent 
ons maar dat heeft natuurlijk ook zijn beper-
kingen. 

Brandende kwesties
Het begin van de biecht is veelbelovend. 
Michiel legt een pakje sigaretten op tafel met 
de enthousiaste tekst ’Roken Is Dodelijk’. 
Terwijl hij een sigaret opsteekt en deze 
bemoedigende woorden op het netvlies 
komen, vraag ik heel beleefd maar meele-

Tukker als ‘knaapje’ onder de ‘knarren’
U kent het zo langzamerhand wel. De locatie, overigens niet geheel onomstreden, is de ‘Biechtstoel’. 
Voordat wij het ‘rijke Roomse leven’ aan een kruisverhoor onderwerpen, voelen wij ons vandaag op 
ons gemak in deze pikante ruimte. Sterker! Op deze bijzondere avond hebben wij zelfs de geeste-
lijke kracht via Pastoor/Deken Ad van der Helm (zonder stropdas, maar wel een geinig alternatief!) 
over ons afgeroepen. Deken Ad was op deze mooie avond onze gast en strooide zijn zegenende 
missie met passie over ons uit. 

In de biechtstoel met MICHIEL VAN DE WEIJER
Door ‘frater’ Lex van Hulst
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vend: Joh, niet om het een of het ander, maar 
hoeveel tijd hebben wij nog? Immers met dit 
soort terminale toestanden is haast geboden. 
Michiel heeft er echter alle vertrouwen in en 
zorgt ervoor dat er in de sociëteit een goede 
mix qua leeftijdsgroepen ontstaat, waarbij 
elkaars pleziertjes kamerbreed onder de loep 
komen te liggen. Opgelucht en wel gooi ik de 
brandende kwesties spontaan op tafel. 

Gegarandeerde boterham 
Zeg het maar Michiel, wat zijn je hobby’s? Er 
volgt een stortvloed aan zoveel liefhebberijen 
en eigenaardigheden, dat ik hem heel beleefd 
vraag of hij wekelijks nog wel een uurtje over 
heeft om te werken en de daardoor gegaran-
deerde boterham te kunnen consumeren. Ja, 
en dan komt het mooie, want Michiel schiet 
‘vol’ en legt zijn zieltje bij mij bloot. Michiel, 
getrouwd met Dominique, heeft een dochter 
van 6 en een volbloed stamhouder van 1½ . 
(Ik zou die kleine maar vast inschrijven als lid 
van ‘De Vereeniging’ in het kader van moge-
lijke wachtlijsten over een aantal decades). 
Hij schaamt zich niet om heel duidelijk te 
melden, dat hij een rasechte Tukker is. Ja, 
dan zou je kunnen zeggen, dat hij godzijdank 
toch nog goed is terecht gekomen. 

Verrassend leuk beunen
Wat wil je met de pittig afgeronde studie 
Bedrijfseconomie in Groningen. Met enige 
voortvarende postdoctoraal studies is Michiel 
verrassend leuk aan het beunen geweest 
en mag hij de titel Master of Marketing 
voeren. Daarnaast is hij o.a. Register 
Belegging Analist en Registeradviseur 
Bedrijfsopvolging. Een en ander is in klin-
kende munt omgezet naar een maatschappe-
lijke carrière, die hem via ING Bank 
( ja, daar is-ie weer die Robijns) bracht tot 
zelfstandig ondernemer als Partner van 
Claassen, Moolenbeek en Partners. Michiel 
maakt zijn dagen vol bij kleine en middel-
grote ondernemingen, waar hij strategische 
adviezen geeft, groeiplannen doorspreekt en 
ook de daarbij beogende financiering in kaart 
brengt.

Complete ontspanning 
Maar wij zouden het over zijn hobby’s hebben 
en daar wordt ruim de tijd voor genomen. 
Inherent aan zijn levensmotto van Geniet 
Van Iedere Dag, geldt voor de Van de Weijers 
duidelijk het adagium van ‘Carpe Diem’ en 
niet het door menige azijnpissers gehan-
teerde ‘Hodi Mihi, Cras Tibi’, oftewel maak er 
een feest van. Het is een open deur, maar de 
familie vermaakt zich opperbest het jaar rond. 
Met name van april tot laat in het najaar staat 
Enkhuizen met afstand hoog in het vaandel 
als ligplaats van een echte Hanse 370, een zeil-
jacht waar alle weekends en vakanties op wor-
den doorgebracht. Geheel in familiesfeer is 
het schip gedoopt in ’Precious Time’; waarde-
volle tijd dekt dan ook de verdere Hollandse 
lading. Vrienden, familie en vanaf volgend 
seizoen dus ook soosleden (?) weten die schuit 
te traceren. In dit kader paste ook een soort 
van familie-Sabattical in Griekse wateren. Dik 
twee maanden is daar op fantastische wijze 
gevaren als ontspanning en complete vrijheid. 

Vizier op Frankrijk
Is die ’Precious Time’ al een formidabel 
feest, hij is daarnaast ook leuk te combineren 
met zijn andere passie, muziek! Zo kan het 
gebeuren dat de rauwe strot van Van Morrison 
door de haven van Enkhuizen galmt en voor 
vrolijke arbeidsvitaminen zorgt. Michiel hecht 
eraan te melden, dat ’muziek’ heel breed zijn 
belangstelling heeft. Veel goede rap, jazz en 
pop genieten eveneens een hoge amuse-
mentswaarde. Ik kijk in mijn notities, maar 
kan even niet zo gauw vinden of het onverge-
telijke Nederlandse duo Hepie en Hepie ook 
tot zijn favorieten behoort. Breed is tenslotte 
breed. 
Uit een heel ander vaatje moeten wij tap-
pen, als wij het hebben over zijn Wijnreizen 
naar de mooie Bourgogne. Samen met drie 
makkers staat het vizier op Frankrijk gericht 
en dus gaan de vrienden een of twee keer 
per jaar naar hun favoriete streek, wordt er 
geproefd, wordt er gedronken en wordt er 
voorraad ingekocht. Daar komen ze steeds 
enthousiaster van terug om een volgende 
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reis weer gefiatteerd te krijgen. Nou kennen 
wij Michiel van de witte wijn, maar al snel 
wordt duidelijk dat hij ook de rode wijn niet 
schuwt. Wellicht is het een aardige suggestie 
om hem op zijn verjaardag (29 november) blij 
te maken met een krachtige Meursault of een 
fruitige Pouilly Fusee of wellicht een Pouilly 
Montrachot. Genoeg te kiezen rond zijn favo-
riete wijnen, maar het blijft hem om het even. 

Koning in de Keuken
Van de andere kant is het niet zo verwon-
derlijk dat hij goed ’boert’ in de Bourgogne, 
want het accordeert zo aardig met een andere 
liefhebberij, namelijk het Voorburgse equi-
valent van Herman den Blijker. Koken is zijn 
ding. De keuken in het weekend is Michiels 
domein. Bourgondiër als hij is, weet hij zijn 
aangeschafte wijnen leuk te combineren met 
een door hem geprepareerd, verantwoord, 
smaakvol en hongerstillend vijfgangen diner. 
Het schijnt dat ook Henk Savelberg deze col-
lega scherp in de gaten houdt. Overigens is 
het ook weer niet zo, dat Michiel daar ’s mor-
gens om 06.30 uur aan begint. Integendeel, 
hij doet het graag ( ja, wie niet) maar het moet 
behapbaar zijn. Met hooguit een voorberei-
dingstijd van 1 ½ uur moet de klus geklaard 
zijn. Ik heb Michiel al gezegd, dat de tijd 
ons niet zoveel uitmaakt, als wij, immers erg 
enthousiast geworden, als Soosvrienden rond 
borreltijd op zondag eens lang komen. Moet 
een feestje zijn. 

Chinese Muur
Sluiten wij het fenomeen af met het vermel-
den van inderdaad nog een hobby. En dat 
was backpackend door Tibet, Nepal, Bolivia, 
Vietnam en Peru te reizen. Daarom is het 
niet zo gek, dat hij zijn huwelijksreis gemaakt 
heeft naar het verre China. Wat dit laatste 
betreft hoeven wij hem niet teleur te stel-
len. Immers, langs de Vliet, ter hoogte van 
de familie Paul en Trix Groot, in Rijswijk/
Voorburg bestaat ook een Chinese Muur. 
En het leuke daarvan is, daar kun je ’het 
moois’ zelfs mee naar huis nemen. 
Gewoon proberen!

De enige echte stropdas 
komt er aan! 
Een klein comité onder aanvoering van 
onze terzake deskundige Frans van den 
Heuvel, ontfermt zich over de aanmaak 
van een nieuwe stropdas voor leden van de 
sociëteit. Dat is wel nodig, want in de loop 
der jaren zijn drie varianten in omloop 
gekomen, wel steeds met als hoofdkleur 
groen. Rob Jansen en Andries Andrea 
leveren op de foto het bewijs. De fotograaf 
heeft zelfs een derde versie. Eerder dit jaar 
viel het besluit tot een nieuwe clubdas te 
komen. Frans raadpleegde zijn vertrouwde 
contacten in Londen en die kwamen met 
enkele voorbeelden. De keuze is inmiddels 
gemaakt en Frans van den Heuvel vertelt 
erover. 
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Door Frans van den Heuvel

In april j.l. is er een enquête geweest onder 
de leden om na te gaan hoe onze nieuwe 
sociëteitsdas er uit zou moeten zien. Er wer-
den zes ontwerpen voorgelegd en met grote 
meerderheid is ontwerp nummer 9 uitver-
kozen, zoals hierbij afgebeeld. Het wordt 
een donkerblauwe das met het over de das 
verspreide SV-logo in het geel met ertussen 
gele strepen. 

De gedachte om een nieuwe sociëteitsdas te 
laten ontwerpen is bij het bestuur opge-
komen omdat van verschillende kanten 
binnen onze sociëteit de gedachte geopperd 
werd dat het imago van de sociëteit binnen 
haar eigen gemeenschap, maar vooral ook 
naar buiten, meer bij-de-tijds moet zijn en 
daar hoort ook een das bij met een heden-
daagse uitstraling. Het is echter opvallend 
dat een meerderheid van de leden toch voor 

Wilt U het strikken echter wel onder de 
knie krijgen, dan zal ik U dit graag leren. 
Op verzoek van het bestuur wordt de das 
tegen een speciale prijs aangeboden. Het 
zou fantastisch zijn als volgend jaar bij de 
viering van het 160-jarige bestaan van de 
sociëteit alle leden voorzien zijn van een 
nieuwe das en/of vlinderdas. De prijs van 
de das is € 40,00 en de vlinderdas € 45,00.

De nieuwe sociëteitsdas gaat van 
groen naar donkerblauw

een traditioneel ontwerp heeft gekozen. 
Naast de das zal er ook een vlinderdas 
worden gemaakt. Deze vlinderdas moet men 
zelf strikken, echter voor die leden, die het 
strikken niet machtig zijn en het ook niet 
willen leren, zullen er ook een paar voorge-
strikte vlinderdassen worden besteld. 

Hoe te bestellen?
De dassen/vlinderdassen moeten nog 
besteld worden. Om een idee te hebben 
van de aantallen, wordt iedereen verzocht 
zo snel mogelijk door te geven of men een 
das, een vlinderdas of beide wil bestellen. 
Bij de vlinderdas opgeven in welk model 
(gestrikt/ongestrikt). 

Het bestellen kan via de mail naar
frans@fgvandenheuvel.com, telefonisch 
070-3460887 (werk) of 070-3503468 (thuis). 
Zodra de collectieve bestelling gedaan is 
duurt het ongeveer 12 weken voordat de 
dassen geleverd worden. 

Vier verschillende dassen, maar wel met de échte strik.

Onder de helpende handen van Koos.....



16  Het Forum  november 2010

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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Door Dave Salomons

‘Het ging op die vroege ochtend (23 septem-
ber) naar Düsseldorf per trein en met het 
vliegtuig naar München Flughafen. Tijdens 
het draaien van de motoren veerde André op 
en vroeg: ‘vliegen we al’ ? De eerste lachsalvo’s 
golfden door de cabine. Eenmaal aangekomen 
bracht een taxibus ons naar hotel Präsident in 
hartje centrum en kon het feest beginnen. En 
dat gebeurde ook. We koersten direct naar het 
Augustiner Bräuhaus en namen onze eerste 
halve liter bier met weisswürst. Inmiddels is 
een last van Wolfs’ schouders gevallen: we zijn 
er! Es ist gelungen. Wolf was duidelijk opge-
lucht. Na de maaltijd in Das Weisse Brauhaus 
keerden we tegen middernacht, nogal licht in 
het hoofd en zwaar in het been, terug in het 
hotel en genoten van het bed na deze eerste 
lange dag’.

Luider en luider
‘De volgende morgen op naar ‘de Wiesn’, het 
eigenlijke bierfeestterrein. Je moet je voor-
stellen, 4 x het Malieveld en dan zeker 15 
Münchener bierzalen met 6.000 tot 12.000 
mensen per zaal. Deze zalen worden omringd 
door vele, vele kermisattracties. B-day is 
voor ons begonnen! In het Poschl Brauhaus 
kwamen we in een feestgedruis dat z’n weerga 
niet kent. Duizenden mensen aan lange tafels, 
ze staan op banken en tafels en naarmate er 

meer bier is geschonken wordt het luider 
en luider. De sfeer is werkelijk uitmuntend. 
Er lopen 300.000 mensen rond en er is geen 
enkele agressiviteit. Alleen bier, no war’. 

Praten als Brugman
‘Na een kort bezoek aan een schiettent en 
ritjes in botsautootjes gaan we met een open 
bus door München langs vele bezienswaardig-
heden, goed voor een keuze voor de volgende 
dagen. Een busrit maakt dorstig en we nemen 
een Augustiner-biertje bij het Augustiner 
Brauhaus met bijbehorende hap. Het is een 
bierherberg met plaats voor zeker 3.000 men-
sen. Met zoveel mensen tegelijk is het krijgen 
van een geschikte plaats een gevecht op zich. 
We praten als Brugman om een plaatsje te 
bemachtigen en het lukt uiteindelijk een 
heel mooie tafel te versieren. We voelden de 
jaloerse blikken van de achterblijvers.... Ook 
hier weer een heerlijke maaltijd, waarbij het 
opviel dat Cees de verleiding van de toetjes 
niet kon weerstaan. Maar ja, in je eentje een 
toetje nemen is maar alleen, dus hij hing zo’n 
aardig verkoopverhaal op dat de meesten van 
ons zich ook daartoe lieten verleiden. Na een 
tussenstop in het hotel legden we een kaartje 
in een eetbar (kebab en pizza), waar ook hier 
de combinatie met eten en drinken werd 
beproefd. What else?’

Onder leiding van routinier Wolf Janssen reisden de sociëteitsleden Adriaan van Egmond, 
André Nap, Cees Postema, Dave Salomons, Rinus de Haas en Sjaak Hooymans eind september af 
naar het Oktoberfest in München. Volop ruimte voor ‘bier, wein, weib und gesang’, maar ook voor 
educatief museumbezoek en natuurlijk het leggen van een kaartje. Tussen alle bedrijven door 
ontpopte Dave Salomons zich als aankomend star reporter van Het Forum. Hier zijn verslag. 

Oktoberfest:
Vechten om een plek in 
giga feestgedruis 
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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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Verwoede pogingen
Zaterdag bezochten we het BMW-museum 
dat dankzij het richtinggevoel van Cees 
werd gevonden. Een langzaam-aan-actie 
van het metropersoneel dreigde roet in het 
eten te gooien. In de metro was Rinus voor 
zijn doen nogal stil, hij was dus echt even 
‘ondergronds’. In het schitterend vormgege-
ven BMW-gebouw was een expositie van de 
jongste collectie auto’s. In het ernaast gele-
gen museum staan alle bijzondere modellen 
door de jaren heen. ‘s Avonds probeerden we 
in het beroemde Hofbrauhaus een plaats te 
krijgen. We kwamen er niet in, alle verwoede 
pogingen van Adriaan en Wolf ten spijt. Deze 
tent moet echt maanden van tevoren bespro-
ken worden. Dan maar weer naar het Weisse 
Brauhaus. Ook daar is het niet makkelijk, 
maar we scoorden een plekje met alle toeters 
en bellen van dien. Dit etmaal werd besloten 
met een kaart- en drinkbezoek in de hotelbar.’

Proost! V.l.n.r. (uitsluitend mensen op de voorgrond): André, Adriaan, Wolf, Rinus, Cees, Sjaak en Dave.

Indrukwekkende toer
‘De laatste dag kozen we voor de ‘Derde 
Rijktoer’; een stadswandeling en een must 
in deze stad. De toer voerde langs plaat-
sen waar Hitler zijn eerste schreeuwredes 
hield en andere indrukwekkende locaties 
waar het nationaal socialisme zijn stempel 
op zette. Een select gezelschap bezocht nog 
het museum ‘de Neue Pinakothek’ te gaan, 
met werken van Van Gogh, Monet, Manet 
en andere beroemdheden, ook enkele uit de 
Haagse School. We kwamen daar zeer enthou-
siast van terug. De terugreis op maandag 
betekende nagenieten van het Oktoberfest. 

Wat een mooie ervaring was het, mede dankzij 
de zeer goede organisatie. 
Bedankt Wolf.’  
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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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Door Alfred van Bunge

De vier biljarts van de sociëteit zijn op 22 september jl voorzien van een nieuw laken, 
een professioneel Belgisch laken nog wel. Andries Andrea en onze Coördinator Biljarten 
Marius Roeterdink waren ter plaatse. Zij wierpen hun kennersblik op het biljart en conclu-
deerden dat er goed werk geleverd was. 

Volgens deskundigen is het gewenst dat biljartlakens eens in de drie jaar vervangen wor-
den. De laatste keer dat dit in de sociëteit gebeurde, was volgens de ingehuurde laken-
spanners circa tien jaar terug; een kwestie van budget. Het gebruik van de biljarts van De 
Vereeniging komt uit op zo’n 300 speeluren per jaar. Tijdens de operatie zagen we dat de 
leiplaten onder het laken scheurtjes vertoonden, een gevolg van het veelvuldig, maar vooral 
onzorgvuldig, verplaatsen van de biljarts. Attentie dus. De lakens zijn gemaakt van linnen. 
Als basis daarvan dient het speciaal in de Noord Oostpolder gekweekte vlas. 

Helemaal vlekkeloos verliep het de eerste 24 uur overigens niet. Tijdens het woensdag-
diner op 22 september werd het laken onbedoeld en tot enige boosheid van omstanders 
‘gedoopt’. Er was een glas rode wijn op de rand van het biljart geplaatst en dat ging om. 
De schade (circa 300 euro) kan gelukkig verhaald worden op een WA-verzekering. 
Overigens een aardig weetje: in de sociëteit staan vier van de circa 8.000 biljarttafels die in 
Nederland staan. 

Biljartlakens na 3000 speeluren 
weer als nieuw
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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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Door Leo de Bruijn

‘Op 25 September kregen we een email van 
Theo en Margo Damen met de aanbieding om 
naar de Taptoe in Rotterdam te gaan. Dat vroeg 
om nadere informatie want, zoals de meesten 
van jullie weten, zit onze zoon Danny in een rol-
stoel en een tribune is dus geen optie. Na inten-
sief speurwerk van Margo konden de kaarten 
aangepast worden ter plaatse bij de kassa van 
Ahoy. Tweede obstakel was dat de uitnodiging 
aan Theo een besloten voorstelling betrof en 
uitsluitend voor veteranen toegankelijk was. 
Derde obstakel was dat per rolstoeler slechts 1 
begeleider mee mocht, dus dat zou voor pa en/
of ma een plaats op de tribune worden. Nou heb 
ik ooit wel dienstkleding in mijn bezit gehad, 
alleen had ik toen nog geen ‘gerezen Turks 
brood’ onder mijn overhemd; tussen toen en nu 
zit er 25 kg verschil. De avond is aangebroken 
en ik ga met de op naam gestelde uitnodiging 
even door het leven als Kapitein Damen, ik vind 
mezelf te jong voor  Luitenant Kolonel. Bij de 

Avondje taptoe 
met ‘kapitein Leo Damen’

kassa moet Trudy al haar charmes in de strijd 
gooien, en met succes. Het lukt om de kaarten 
zonder problemen aan te passen. En dan nu de 
zaal in, recht door lopen en niets vragen en zeg-
gen, is mijn commando aan Trudy en Danny. 
Twee soldaten komen onze kant op en escorte-
ren ons naar zo’n beetje de mooiste plaatsen van 
het huis op de speelvloer zelf, achter een schat-
tig kunsthaagje. ‘Goedenavond samen’, klonk 
het echter, ‘u weet dat er maar één begeleider 
per rolstoeler toegestaan is’. Dat ontlokte bij mij 
het volgende gezaghebbende antwoord: ‘Zeg 
knul, een beetje respect alsjeblieft voor Veteraan 
en oud Kapitein Damen’, dat goed bleek voor: 
‘Sorry Kapitein, gaat u maar bij uw gezin zit-
ten, wilt u misschien een kopje koffie?’ En daar 
zaten we dan op een meter afstand van al het 
spektakel. 
We hebben een geweldige avond gehad. De 
duim omhoog dus voor de echte Vete raan Theo 
en zijn Margo.’ 
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Door Karel Korswagen

Het bovenstaande las ik in het juni-nummer 
2010 van ons soosblad Het Forum (pag. 5). 
Wat daar staat is zeker waar. Ook onze 
Sociëteit was ten gerieve van de leden vanaf 
het prille begin in 1851 geabonneerd op een 
aantal dag- en weekbladen, en aan de leestafel 
was er erg veel belangstelling voor. Wie het 
waagde om stiekem een krant mee te nemen, 
werd door het Bestuur streng gestraft.

Maar benadrukt moet toch worden dat de 
krantenfaciliteit in feite slechts één van de 
redenen was om een sociëteit op te richten of 
er lid van te worden. Er waren méér redenen, 
en eerlijk gezegd ook heel wat fundamen-
telere. De belangrijkste daarvan dateert van 
eeuwen her, van lang vóór het krantentijdperk 
dus, en is eigenlijk in de menselijke natuur 
ingebakken. 
Als dat u als sociëteitslid interesseert, neem 
dan met mij een duik (in deze en de volgende 
afleveringen van Forum) in de ontstaans- en 
verdere geschiedenis van het verschijnsel 
Sociëteit.

N.B.: Dit verhaal sluit enigszins aan bij het artikel 
in Het Forum van november 2009, pag. 10 – 19: 
Een duik in de historie van onze soos, waarin de 
geschiedenis van het ontstaan en van de eerste en  
tweede -definitieve- locatie van onze Sociëteit De 
Vereeniging werd geschetst.

Allereerst iets over het waarom en het wat 
van het fenomeen sociëteit

Het wAArom
Bijna ieder mens heeft behoefte aan gemeen-
schappelijkheid. Kluizenaars zijn uitzonde-
ringen, hoewel echte kluizenaars wel degelijk 
gemeenschap nastreven: namelijk die met 
hun Opperwezen. Wij, gewone mensen, zijn 
geen kluizenaarstypen. Wij zijn niet graag ons 
hele leven, of een erg lange tijd alleen. Wij 
zijn (de een wat meer, de ander wat minder) 
sociale wezens. We hebben fundamenteel 
(en ook hier weer: de een wat meer, de ander 
wat minder) behoefte aan sociaal contact, aan 
‘het-zijn-met-anderen’, en we vinden daar 
genoegen in. 
Dat sociaal contact kan vrij vluchtig zijn, of 
minder oppervlakkig, of enigszins of zelfs 
zeer intiem. We zoeken het mede-leven van 
kennissen (vrij vluchtig), van vrienden (minder 
oppervlakkig), van boezemvrienden, partner of 
echtgenoot/echtgenote (enigszins of zelfs zeer 
intiem). Kortom: we zoeken de bevrediging 
van onze behoefte aan sociaal-zijn in nauwere 
of ruimere kringen van soortgenoten, en in 
gradaties van gelijkgezindheid, genegenheid, 
onderlinge verbondenheid en/of intimiteit. 

Ook in onze vrije tijd (of althans in een deel 
ervan) trachten we onze menselijke behoefte 
aan gemeenschappelijkheid op verschillende 

Een duik in de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’        ‘Primair gaat het om gezelligheid’                                      (1) 

Een citaat: 

“In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn er 
veel sociëteiten opgericht. Een van de redenen was , 
dat men in een sociëteit de krant kon lezen. Er was 
namelijk belasting op krantenpapier ingesteld in 
1812, dus de krant was duur! Het loonde om met de 
kosten van het lidmaatschap enkele dagen per week 
de krant te lezen”.
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Een duik in de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’        ‘Primair gaat het om gezelligheid’                                      (1) 

manieren en in verschillende vormen te rea-
liseren. Die manieren en vormen zijn gerela-
teerd aan de beoogde doelstellingen.
Ons doel kan algemeen en tamelijk vrijblij-
vend zijn, bijv. louter gezellig en kortstondig 
tijdverdrijf: ‘n praatje maken met deze of 
gene, ‘n biertje drinken, ‘n hapje eten, ‘n spel-
letje spelen, en dat is het. Of specifieker en 
langduriger: gemeenschappelijkheid zoeken 
en bevestigen via een speciale band: die van 
gezelligheid plus vriendschap, genegenheid. Of nog 
wat complexer: ook (bij uitbreiding) de band 
van langdurige gezelligheid met anderen op 
basis van of in combinatie met bijvoorbeeld 
eenzelfde beroep hebben, eenzelfde sport 
beoefenen, eenzelfde hobby of dezelfde ideeën 
koesteren.   

De behoefte aan een of andere ruimte waarin 
dat doel verwezenlijkt kan of moet worden, 
sluit daarbij aan. Bijvoorbeeld: een ‘algemene’ 
ruimte voor een praatje of drankje: een bankje 
in een park, een tap in een buurtcafeetje. Of 
specifieker en al wat meer besloten: bij-
voorbeeld de ruimte van een (chique) eet- of 
drinkgelegenheid, met eventueel een tafel in 
een ‘eigen’ hoekje. Of nog meer besloten: de 
voor niet iedereen toegankelijke ruimte van 
de eigen bedrijfs- of sportkantine. Of nog veel 
persoonlijker en intiemer: de omgeving van 
eigen huis en haard. Van zeer algemeen en 
open tot zeer specifiek en besloten dus. 
En daarmee hebben we de bestaansgrond en 

de kern van het fenomeen sociëteit aangege-
ven: de vrijwel algemeen- menselijke behoefte aan 
‘vrije-tijdsgemeenschappelijkheid’ en gezelligheid in 
een daarvoor geschikte ambiance.

Het wAt
Wat is eigenlijk een sociëteit? Kijkt u in 
een woordenboek, dan vindt u daar dat een 
sociëteit een gezelligheidsvereniging is. 
In de Winkler Prins vinden we de volgende 
definitie: “Een vereniging die op de een of andere 
wijze besteding van vrije tijd ten doel heeft.” Beide 
omschrijvingen zijn wel waar, maar niet vol-
ledig. Het kan wat preciezer. In Physiologie van 
Den Haag schrijft W.A.J. Jonckbloet al in 1843: 
“Men vormt een sociëteit, omdat men niet 
in een publiek koffiehuis wil gaan, waar men 
met Jan en alleman in aanraking kan  komen: 
een Sociëteit is een besloten gezelschap, waar men 
kan gerekend worden onder bekenden, ja bijna ‘en 
famille’ te zijn”. In deze omschrijving  komt het 
eigene, het wezenlijke van een sociëteit al veel 
beter uit de verf (het beslotene, het zich gelijk-
gezind of ‘en famille’ voelen). Maar hier wordt 
er weer niet over de doelstelling van zo’n beslo-
ten gezelschap gesproken. En die moet er toch 
zijn. Men komt in zijn vrije tijd bijeen met een 
bepaald doel. Dat kan omwille van de gezellig-
heid zijn, zoals het woordenboek zegt, of het 
kan ‘op een of andere wijze besteding van vrije 
tijd’ zijn, zoals de Winkler Prins het ruimer for-
muleert. Dus primair het geven en ontvangen 
van gezelligheid (één wijze van besteding van 
vrije tijd), maar er kan secundair in combinatie 
hiermee (dus niet: in plaats hiervan) óók nog 
een andere doelstelling worden nagestreefd. 

We combineren voor het vervolg van dit 
verhaal de drie genoemde omschrijvingen 
als volgt: een sociëteit is een besloten vereniging of 
gelegenheid voor min of meer gelijkgezinden die voor 
de besteding van (een deel van) hun vrije tijd een (of 
meer) gemeenschappelijke doelstelling(en) nastreven, 
waarvan de eerste of enige is: gezelligheid aan elkaar 
bieden. 
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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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Vervolg van de geschiedenis van het fenomeen Sociëteit

Gezelligheid is dus het hoofddoel, hoe dat 
begrip verder ook wordt ingevuld. De ene 
vorm van gezelligheid is de andere niet 
(verschillende mensen hebben verschillende 
smaken en voorkeuren, dat verklaart ook 
de mogelijke subgroepvorming zelfs bin-
nen het grotere geheel van één sociëteit). 
Gaan andere doelstellingen echter die van 
de onderlinge gezelligheid overheersen, dan 
behoort men eigenlijk niet meer van een 
Sociëteit te spreken, maar heeft men het over 
een Broederschap, Gezelschap, Genootschap, 
Kamer, Kring of Vereniging. Of gewoon over 
een club. Vaak wordt de naam of het begrip 
sociëteit wat al te gemakkelijk en dus ten 
onrechte gebezigd. 

Om terug te komen op de ruimte waarin de 
eerder genoemde (behoefte aan) gezamenlijk-
heid en eigenheid vorm kan en moet krijgen: 
voor een sociëteit is beslotenheid voorwaarde 
en noodzaak. Men moet Onder Ons kun-
nen zijn, ‘anderen’  kunnen buitensluiten. 
Om bovengenoemde Jonckbloet nogmaals te 
citeren: Jan en alleman mogen niet zo maar 

kunnen aanschuiven. De ruimte voor die 
gelijkgestemden moet ‘eigen’ zijn: desnoods 
tijdelijk (bijvoorbeeld gehuurd, voor zo vaak 
en zo lang men bij elkaar komt) maar het 
liefst permanent: exclusief  (groeps)eigendom. 
Dat die fysieke ruimte zelf óók met het woord 
sociëteit wordt aangeduid, is een grappige 
bijkomstigheid.

Kenmerk van een sociëteit is ook nog, dat 
de gelegenheid tot onderlinge gezelligheid 
‘georganiseerd’ is: er is een bestuur, er is een 
reglement, er zijn sancties, er zijn commissies, 
waaronder de ballotagecommissie een der 
belangrijkste is. En verder zijn er ongeschre-
ven gewoonten, normen en soms ook kleding- 
en gedragsregels, waaraan ieder geacht wordt 
zich te houden om zo de band van ‘onder-
linge eigenheid ’ te benadrukken: het ‘wij’, de 
intimi, tegenover het ‘zij’, de buitenstaanders. 

Tot zo ver iets over het waarom en het wat van 
het fenomeen sociëteit. 
In een volgende aflevering nemen we een 
duik in de geschiedenis ervan.
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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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Soosvrienden,

We hebben met z’n allen een prachtig gebouw 
in eigendom waarvan de grote zaal geheel 
gerestaureerd wordt. We kunnen trots zijn op 
zo’n mooi bezit. 

Verbouwen en restaureren kost natuurlijk 
geld en wij hebben als Sociëteit de laatste 10 
jaar een prachtig bedrag gereserveerd om deze 
restauratie uit te voeren. Om onze liquiditeit 
te kunnen waarborgen, moeten we tijdelijk onze 
kaspositie gaan versterken, zodat alle lopende 
zaken, onderhoud van het gebouw en aan de 
roerende zaken gewoon door kunnen gaan. 

de kosten die meehelpen de bruikbaarheid van 
het gebouw, maar ook de sfeer en de gezel-
ligheid van onze Sociëteit mede bepalen. Een 
bijkomend voordeel is dat wij, als Vereeniging, 
minder rente betalen dan bij de Bank. 

Van de penningmeester
Door Menno Alkema

Er kan natuurlijk een krediet worden aange-
gaan bij de Bank, zodat het tijdelijk tekort kan 
worden opgevangen, maar nog mooier is aan 
de leden een tijdelijke financiële bijdrage te vra-
gen die de leden niets kost maar zelfs een rente 
oplevert van 2% over het geïnvesteerde bedrag. 
Mooi toch, we kunnen op deze manier een 
steentje bijdragen om de restauratie te laten 
doorlopen en te realiseren binnen de gestelde 
termijn. We hoeven dan niet te bezuinigen op 

Het Bestuur heeft daarom besloten de leden 
te vragen mee te doen met een obligatielening 
van € 50.000 te verdelen in 100 obligaties van 
€ 500.

De voorwaarden van de obligatielening en een 
reactieformulier heeft u toegestuurd gekregen 
per mail. Ook zal ik vragen deze voorwaarden 
te laten plaatsen op de website.  
 
Er zal worden geinventariseerd wie van de 
leden er voor welk bedrag mee wil doen. 
U kunt het reactieformulier invullen en 
retourneren. 
Om discretie te waarborgen kunt u het ook 
naar mijn huisadres sturen, Eikstraat 34, 
2565 MZ Den Haag. U mag mij natuurlijk ook 
bellen.
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Reizigersadvies- en vaccinatiecentrum GGD Den Haag

Thorbeckelaan 360
hoek Laan van Meerdervoort
bereikbaar met bus 23 en tram 3
telefoon 070 - 353 72 40
website www.denhaag.nl/ggd

Spreekuur:
Alleen op afspraak. Iedere werkdag ‘s morgens. Voor een afspraak 
kunt u bellen 070 - 353 72 40, tussen 09.00 - 16.00 uur.

Tijdens het spreekuur krijgt u een individueel advies voor uw reis.
Telefonisch kunnen wij geen persoonlijke informatie verstrekken.

Gemeente Den Haag
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

GGD

W W W

GGD Den Haag
Reizigersadvies- &
Vaccinatiecentrum

www.denhaag.nl/ggd
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m Les Jardins du Château d’Olonne
•	Atlantische	kust	-	Vendée,	800	m	van	zee
•	Luxe	vrijstaande	vakantiehuizen	met	privé	zwembad	
	 voor	4,	6	of	8	personen
•	Nederlandstalige	receptie
•	Hele	jaar	geopend
•	Tennisbaan,	mini-golf	en	restaurant
•	5	gerenommeerde	golfbanen	in	directe	omgeving

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

28	rue	du	Pré	Etienne
85180	Le	Château	d’Olonne

France
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Door Bert Uphof

De meeste societeitsleden drinken rode wijn 
en dat kan wel eens gunstig uitvallen t.o.v. 
het ledental op lange termijn. Aan rode wijn 
worden nogal wat gunstige effecten toege-
schreven. De belangrijkste voordelen van het 
drinken van rode wijn zijn: Minder risico op 
hart- en vaatziekte, het verlagen van het cho-
lesterolgehalte en het verhogen van de levens-
duurverwachting. Daarnaast bevat rode wijn 
een antioxidant dat veroudering tegen gaat, in 

‘Twee glazen wijn per dag houdt de huid jong’
en... wat drinken we met Kerst?

Een kleine greep uit mooie rode wijn combinaties voor de Kerst
Eendenborstfilet of gans gevuld met pruimen: 

Gigondas Signature of een Chateauneuf du Pape
Kalkoen met garnituur: 

Zinfandel 
Varkensrollade: 

Tempranillo, Chianti
Rood vlees algemeen (zoals biefstuk): 

Cabernet Sauvignon, Shiraz, Bordeaux of een Malbec
Stoofschotels en eenpansgerechten: 

Valpolicella Ripasso Superiore
Hertenrug: 

Shiraz, Zinfandel

het bijzonder de veroudering van de huid. 
Er zijn echter wel beperkingen, voor vrouwen 
2 glazen en voor mannen 3 glazen maximaal 
per dag. Dit is dus één fles per stel per dag. 
Matige drinkers zijn beter af dan niet-drin-
kers en excessieve drinkers.

Het drinken van wijn behoort een feestje te 
zijn. Maar wat drinkt de doorsnee Hollander? 
Een niet al te dure wijn en het liefst wijn die 
in de aanbieding is. Te weinig wordt echter 
gekeken naar de voorkeur van de druiven-
soort of wat een mooie combinatie is in wijn/
spijs. Een Sauvignon blanc bijvoorbeeld, in 
combinatie met geitenkaas en honing, is 
fantastisch. Zou men dit combineren met een 
Gewurztraminer dan wordt de wijn mierzoet 
en vallen de aroma’s weg. 

Mijn tip van de maand (zie foto) is 
Boekenhoutskloof, Porcupine Ridge, Syrah 
(Shiraz)/Viognier. Top. 
Gezien de beperkte ruimte in Het Forum zal 
ik een volgende keer aandacht schenken aan 
de witte wijnen. 
Maak er met Kerst iets moois van.
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Nee dit keer was de kegelclub ‘Er zit Schot in’ eens niet op de kegelbaan, maar op de wild-
baan op de Veluwe. Het jaarlijkse oktoberuitje van 7- 10 oktober voerde dit jaar naar Hotel 
de Mallejan in Vierhouten. Van daaruit werd kortstondig een bezoek gebracht aan het 
Wellnesscentrum de Zwaluwhoeve in Harderwijk en vervolgens werd het Zuiderzeestadje 
Elburg bezocht. Via Doornspijk waar de restanten van de Ludgeruskerk, een van de eerste 
christelijke nederzettingen in ons land, werden bewonderd.
Ook stond het Kröller-Müller museum op het programma. De grote verzameling van Goghs 
en andere prachtige werken zijn een rijk bezit van het museum. De expositie van Gilbert en 
George was bijzonder. ‘s Middags was er een wandeling met de boswachter die de wildsporen 
aanwees en de grote zwarte Specht werd gehoord.
Culinair hoogtepunt van de reis was een bezoek aan sterrenrestaurant ‘het Nonnetje’ in 
Harderwijk op zaterdagavond. Gastheer/eigenaar Robert-Jan Nijland gaf ons een welkom 
gevoel en Chef Michel van der Kroft toverde een ware smaaksensatie op tafel .
Zondag na het ontbijt werd de thuisreis aanvaard. Geweldige dagen, leuk programma.  

(C.P.)

EZSI van kegelbaan naar wildbaan 

De jaarlijkse Soos Dagtocht naar Zeeland 
vindt plaats op maandag 10 januari. De bus 
vertrekt om 08.00 uur vanaf het Stationsplein 
in Voorburg tegenover het Mövenpick Hotel. 
De rit naar Ouderkerk duurt circa anderhalf 
uur. Hier bezoeken we het “Watersnood 
Museum”, dat sinds 2002 gevestigd is 
in de vier caissons die zijn gebruikt voor 
het sluiten van het laatste gat in de dijk. 
We worden ontvangen met koffie, thee en 
Zeeuwse Bolussen en er zal een film worden 
vertoond gevolgd door een rondgang door 
het museum. ‘Zorg voor warme kleding, want 

het museum is niet verwarmd’, melden de 
organisatoren Hans Lamb en Cees Buskens. 
Omstreeks 12:00 uur wordt iedereen verwacht 
voor een lichte lunch in het tegenovergelegen 
Restaurant de Vierbannen, bestaande uit een 
kopje soep met daarbij een broodje kaas of 
kroket met één drankje aangeboden. Om 13:00 
uur vertrekt de bus richting Yerseke waar wij 
rond 14:30 uur aankomen en een rondleiding 
krijgen in een mosselkwekerij en oesterputter. 
Om 16:30 uur worden we verwacht in 
Restaurant Nolet voor het diner, dat uit een 
keuzemenu bestaat. 
Uitgaande van een minimuum deelname 
van 50 personen is de prijs exclusief eigen 
drankjes € 100,00 per persoon. Als u meegaat 
ontvangen wij dit bedrag graag uiterlijk 
vóór 1 december a.s. op rekeningnummer 
45.71.94.618 ten name van Architectenbureau 
Buskens. o.v.v. Soos Dagtocht 2011. 

Wij hopen op een grote opkomst! 

Hans Lamb en Cees Buskens

Programma Soostocht naar Zeeland
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Martijn Terhorst is stug doorgegaan en 
wekelijks is te zien hoe zij vordert. Op  
18 oktober start de schilder en stopt zij 
tijdelijk haar werkzaamheden.

Er is een inspectie geweest door de 
heren Ambachtsheer en De Booij van de 
gemeente. Zij waren zeer content met 
het resultaat tot heden. Afgesproken is, 
dat zij de wethouder uitnodigen voor 
een bezoek aan de ‘bouwplaats’.

De gordijnen voor de voorgevel zijn 
besteld. Deze gordijnen zullen worden 
uitgevoerd met warmte- en geluidisole-
rende voering. De bestaande gordijnen 
die bij het 150-jarige bestaan door de 
dames zijn aangeboden, zullen gebruikt 
worden in de bibliotheek ter afschei-
ding van het zaalgebeuren. De gordijnen 
in de serre blijven en worden pasge-
maakt op de juiste lengte.

Op vrijdag 15 oktober is de schilder 
gestart met de wanden en verwacht 
daarvoor ca. 3 weken nodig te hebben. 
De zaal is dan qua schilderwerk gereed.

Martijn Terhorst begint daarna weer 
met de resterende werkzaamheden van 
de wanden. Zij verwacht medio decem-
ber gereed te zijn.

Het Bestuur verwacht, dat we ons 
jaarlijkse kerstdiner op 18 december in 
de geheel gerestaureerde zaal kunnen 
houden.

Het bestuur heeft u op 23 juli voor het laatst uitgebreid schriftelijk geïnformeerd over de stand van 
zaken met betrekking tot de restauratie. Op 4 augustus was de Sociëteit weer beschikbaar voor onze 
wekelijkse bijeenkomsten. Is er dan sindsdien niets gebeurd? Zeker wel, zie hierbij het overzicht.

Stand van zaken rond de
restauratie
Door Gerard Hoogerwerf
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De twee W’s 
vereeuwigd
De fotograaf van Het Forum zag 
onlangs Wim Spendel (begin 
oktober was hij dertien jaar lid) en 
Willem van Zanen (ruim negen 
jaar lid), gemoedelijk in gesprek 
op het zonnige terras van de 
sociëteit. De camera klikte en deze 
iconen van De Vereeniging werden 

vereeuwigd. De redactie betreurt het overigens te moeten vernemen dat Wim Spendel ons per 
1 januari als sooslid gaat verlaten. 

Bezoek Ferry Mingelen 
aan sociëteit
Eerder dit jaar was NOS-presentator Ferry 
Mingelen op bezoek in onze sociëteit. Hij 
sprak met bestuursleden over het ontstaan en 
was benieuwd naar het reilen en zeilen bin-
nen De Vereeniging. Dit alles voor een artikel 
in een uit te geven boekwerkje over NOS-
correspondenten en hun stad. 

Dit najaar zou dat boekje uitkomen. Kort gele-
den kwam ik Ferry Mingelen tegen in Bodega 
De Posthoorn en vroeg hem naar de stand van 
zaken. ‘Door de drukte rond de verkiezingen 
en de lange formatieperiode is van dat boekje 
nog weinig terecht gekomen’, zei hij. ‘Sorry, 
maar we hebben dat voorlopig doorgeschoven 
naar volgend jaar.’ Waarvan akte! (AvB)

Sociëteitsreis naar 
China?  
Rob Jansen en Alfred van Bunge hebben het 
initiatief genomen om een sociëteitreis (met 
of zonder partner) naar China te organiseren. 
Voorwaarde is uiteraard dat daar bij de leden 
voldoende belangstelling voor bestaat. 
De 14-daagse 4-sterren reis, te maken eind 
maart begin april 2011, voert naar indrukwek-
kende steden als Peking, Nanjing, Hangzhou 
en Shanghai. 

Laat svp vóór 15 november per email of 
telefonisch aan Rob en/of Alfred weten of u 
in principe voor zo’n reis voelt.  
Prijsindicatie: ca. 2 2.000,-.
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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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