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‘Leuke dingen die
 warmte geven...’

K 
oning Winter heeft zich inmiddels 

gemeld! Sneeuw, ijs, de eerste marathon 
op natuurijs… het was er allemaal weer 
begin december. De restauratie van de 
grote zaal nadert zijn voltooiing. De wet
houder kwam vorige week persoonlijk 
poolshoogte nemen.

M 
aar ook onder deze omstandighe

den zijn er weer de bekende tradities 
in deze periode. De Sint was weer uit 
Spanje gekomen en heeft vele kinderen 
(en ook hun ouders en grootouders) weer 
een hele leuke middag op de Sociëteit 
bezorgd. Het kerstdiner wordt traditio
neel weer gehouden en de nieuwjaars
receptie belooft dit keer een speciale 
gebeurtenis te worden.

L 
euke dingen allemaal om zo mee te 

maken en om naar uit te zien. Het geeft 
een beetje warmte in deze koude en don
kere periode! In dit inmiddels al weer 
derde nummer van het vernieuwde Het 
Forum leest u er meer over.

Voorwoord
Door Cees Postema

   Het 
Forum
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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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Het wordt een staatsiefoto van formaat! Zoiets 
is niet eerder in de geschiedenis van de socië
teit gebeurd en maakt de foto dus extra uniek. 
Realisatie van dit initiatief vraagt natuurlijk 
de nodige voorbereidingen, zoals het inhuren 
van een kundig fotograaf met een bijzondere 
camera, een stevige ladder, enigszins mooi 
weer, een precieze opstelling (net zoals het 
passen meten van de nieuwe regeringsploeg 
op de trappen van Huis ten Bosch, de gro
ten achter, de kleineren voor), een bindend 
kledingvoorschrift, ruim geduld ter plaatse en 
als het grote moment daar is, vooral met twee 
ogen en opgewekt in de lens van de camera 
kijken. Plaats van handeling: voorzijde socië
teit. Koffie met moorkop (?!) gaan hieraan 
vooraf tijdens de instructiebijeenkomst van 
de fotograaf. Duur van de fotoshoot schatten 
we op circa 30 minuten.   

Om de foto bijtijds beschikbaar te heb
ben zal de shoot in april plaatsvinden. Het 
liefst op een zaterdagmiddag als het in de 
Kazernestraat verkeersluw is en het licht het 
beste. Als ideale data is gekozen voor 10 en 17 
april. Mocht het de 10de hozen, dan herkansen 
we een week later. Het blijft een gokje. Op 6 
april wordt de beslissing genomen. Noteer 
deze data dus nu al in uw agenda. We reali
seren ons dat de kans bestaat dat iemand op 
genoemde data al andere afspraken heeft in 
binnen of buitenland en jammer genoeg niet 
aanwezig kan zijn. Dat zij dan zo. Misschien 
dat dan de fotograaf in een enkel geval met 
fotoshop de oplossing kan bieden. 

Nadere berichten volgen nog. Het is de bedoe
ling dat de foto, in gouden lijst, een vast plekje 
in de sociëteit krijgt. De foto zal ook ter publi
catie aangeboden worden aan Haagse media. 
Dat is promotie en PR tegelijk.

Van de Redactie
Door Alfred van Bunge en Maxime Hendrickx

Alle leden op unieke jubileum-staatsiefoto
Het duurt nog even, maar het 160 jarige bestaan van onze sociëteit, komt er toch snel aan: 1 mei 
2011. Bij het uitkomen van dit Forum is dat minder dan vijf maanden! Ter gelegenheid van dat 
jubileum wordt in april a.s. een groepsfoto gemaakt van zoveel mogelijk leden. 

Reis naar China verdaagd
Op het initiatief van Rob Jansen en Alfred 
van Bunge om in het voorjaar een reis naar 
China te organiseren, is een aantal posi
tieve reacties binnen gekomen. Niettemin 
blijkt het voor een aantal leden te kort dag, 
gelet op andere voorgenomen plannen en 
reizen van sociëteitsleden. Het najaar 2011 
zou beter uitkomen. Rob en Alfred hou
den het plan dus aan en publiceren in de 
volgende editie een voorlopig programma 
voor een reis naar China in september of 
oktober 2011.
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Sport Live TV
Gelet op het toenemend aantal voetballief
hebbers en de roep vanuit die hoek om op 
de woensdagavonden na afloop van het diner 
incidenteel gezamenlijk naar de Eredivisie 
wedstrijden te kunnen kijken, heeft het 
Bestuur besloten tegen geringe kosten een 
abonnement op Eredivisie Live te nemen. 
De sportieve opmars van ADO Den Haag en 
de Europese ambities van deze club staan 
ongetwijfeld garant voor een hoge gebruiks
frequentie.

Nieuwjaarsreceptie
Eind november zijn per post de uitnodigin
gen verstuurd voor de nieuwjaarsreceptie op 
2 januari. Deze traditionele en altijd goed 
bezochte bijeenkomst staat dit keer vooral  in 
het teken van de oplevering van de restauratie 
van ons Sociëteitsgebouw. Het Bestuur hoopt 
en verwacht dat dit voor veel leden een extra 
aanleiding vormt om aan deze bijeenkomst 
deel te nemen. Met het oog op de catering
behoefte en de inrichting van de zaal worden 
de deelnemers verzocht hun komst voor 18 
december per mail of per brief te bevestigen 
aan de secretaris.

Diesviering 2011
In het Forum nummer 4 werd geannonceerd 
dat de viering van de 160e verjaardag van onze 
Sociëteit zal plaatsvinden op 27 april 2011. Bij 
nader inzien wordt ingeschat dat woensdag 11 
mei kansrijker is om de gewenste maximale 
opkomst te realiseren. Met de vaststelling van 
deze datum wordt ook tegemoet gekomen aan 
de wens van de jongere leden om de speciale 
bijeenkomsten niet in de schoolvakanties te 
plannen. Noteer deze datum alvast met kapi
tale letters in de kersverse agenda van volgend 
jaar.

Vanachter de Bestuurstafel
Door Peter Robijns

Bestuurswisseling 2 maart 2011
In de Bestuursvergadering van 6 december 
heeft onze secretaris Gerard Hoogerwerf 
aangekondigd zijn functie volgend jaar neer 
te leggen. Onze voorzitter Cees Postema had 
reeds eerder aangegeven volgend jaar niet 
langer beschikbaar te zijn. Als kandidaat voor 
de rol van voorzitter stelt het Bestuur Theo 
Damen voor, thans nog adviseur van het 
Bestuur.
Aloys Arkesteijn wordt door het Bestuur als 
kandidaat voorgesteld om Gerard Hoogerwerf  
als secretaris op te volgen. De overige leden 
van het Bestuur stellen zich herkiesbaar, 
waarbij Cees Buskens, Commissaris gebou
wen, heeft aangegeven dat dit definitief zijn 
laatste termijn wordt. De stoelwisseling van 
Aloys Arkesteijn betekent dat de functie van 
Commissaris Interne Zaken vacant komt. 
Over de invulling van deze post zal het 
Bestuur zich nog nader beraden. Het Bestuur 
wijst nogmaals met nadruk op het vigerende 
recht van kandidaatstelling door de leden 
en nodigt geïnteresseerden in een bestuurs
functie uit zich daarvoor schriftelijk aan te 
melden. Deze aanmelding dient uiterlijk 
plaats te vinden 5 dagen voor de Algemene 
Ledenvergadering, maar bij voorkeur in eer
der stadium.

Financiële status van de Sociëteit
Opnieuw kan worden gemeld dat onze 
Sociëteit haar financiën goed op orde heeft. 
Om een mogelijk kortlopend liquiditeitste
kort als gevolg van een mismatch van ont
vangsten en uitgaven op te kunnen vangen 
heeft het Bestuur recentelijk een bescheiden 
rekening courant krediet faciliteit bij de ING 
Bank geaccepteerd. Tijdens de Algemene 
Vergadering van maart werd door de leden 
hiertoe de ruimte geboden.



Het Forum  december 2010 7

Met de nieuwe gordijnen is het allemaal puntje gaaf.
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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



Het Forum  december 2010 9

Onze ‘Sociëteit De Vereeniging’ kent in den 
lande allerlei pendanten, maar ook overzee zijn 
er vele varianten in de meest uiteenlopende 
vormen. Zo ben ik behalve lid op de thuisbasis 
hier in Den Haag ook lid van een Kaapse club, 
voor als ik daar verblijf tijdens de Hollandse 
winter. Het klimaat is het halfrondelijk spiegel
beeld van dat van bijvoorbeeld de Canarische 
Eilanden. Dus ik reis met de zon mee. 

Het achterland daar is volgens mij meer dan 
tien keer zo interressant als pak hem beet het 
Franse. Daarnaast is ook nog eens de koop
kracht van de munt de Rand (=10 eurocent) 
ongeveer tweemaal zo hoog als in Westelijk 
Europa. Dus tel uit je winst, temeer daar er 
hele streken zijn die hier al helemaal niet meer 
zo leeg gevonden kunnen worden.
De ‘Nederlandsche Club te Kaapstad’, kort
weg de NCK, heeft enige honderden leden; 
mannen, vrouwen, maar ook kinderen. De 
gemeente Kaapstad, met een paar miljoen 
inwoners, is te vergelijken met de provincie 
Utrecht; het ‘werkgebied’ van de vereniging 
eromheen is ongeveer zo groot als Nederland 
en is een gedeelte van de Provincie Westkaap. 
Heel ZuidAfrika is zo’n beetje van Nederland 
tot Gibraltar. De NCK is toegankelijk voor 
Nederlanders (en ook een enkele Vlaming), 
die zich daar permanent gevestigd hebben, 
dan wel periodiek daar verblijven. Binnen 
de Club bestaan weer subgroepjes, zoals die 
in Somerset West, die bijvoorbeeld wekelijks 
spelen, borrelen of gemengd dineren. Dit zijn 
allemaal facultatieve activiteiten, die zich
zelf bedruipen. De NCK faciliteert slechts. 
Daarnaast vinden er maandelijks voor de 
dames en separaat voor de heren lunches met 
excursies dan wel met lezingen plaats. Tevens 
vinden er jaarlijks feesten plaats zoals het 
Sinterklaasfeest, consulaire bijeenkomsten of 
welke lol we ook maar willen trappen. De acti

Van de winterse SDV naar 
de zomerse NCK
Door Jaap Broekhoven

viteiten worden in beginsel naar rato van de 
deelname bekostigd. De jaarlijkse contributies 
dekken ruimschoots de bestuurlijke of andere 
algemene zoveel mogelijk variabel gehouden 
kosten. Het is gangbaar dat de leden elkaar 
naast clubverband privé treffen. Net zoals ‘De 
Vereeniging’ heeft ook de NCK een website. 
Iedereen kan zich direct oriënteren op het 
web nck.co.za, waarop de Kaapse leden ook 
elkaar kunnen consulteren. Voor iemand die 
onroerend goed wil raadplegen surft naar 
bv.:pamgolding.co.za. Als tenslotte iemand even 
bij mij langs wil komen in Gordons Bay, bel 
0027.21.856.4962. Je bent al voor een paar dub
beltjes per kilometer heen en weer. 

Soosstropdas
Beste soosvrienden,

De bestellingen voor de 
door ons uitgezochte nieuwe 
soosstropdas/strikje of 
vlinderdas vallen wat tegen.  
Frans van den Heuvel heeft 
pas van 25 leden een bestel
ling ontvangen. Aangezien 

Frans begin januari 2011, en wel op zijn eer
ste werkdag, de dassen en strikken wil gaan 
bestellen, doe ik bij deze een oproep aan 
jullie om voor de a.s. Kerst jullie bestelling  
bij Frans te plaatsen.
De opdracht kan je zowel telefonisch, per fax 
of per email doen. Alhoewel de gegevens in 
het ledenboekje zijn te vinden, vermeld ik ze 
hier.: Tel. Frans :  0651225388 of 0703503468
Fax. nr. 0703828440, emailadres: 
shirtmakers@fgvandenheuvel.com 

Gemakkelijker kan ik het niet maken.
 
Met vriendelijke groet,
Aloys Arkesteijn, Commissaris Interne Zaken
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Twaalf schutters van de Sociëteit namen 
in november deel aan het jaarlijkse 
Kleiduivenschieten, georganiseerd door 
Anonymus, op de Waalsdorpervlakte. 
Vinger aan de haan, de oranjerode 
kleiduif op de korrel nemen en op het 
juiste moment: vuur, dat was de opdracht. 
Winnaar werd Alfred van Bunge, gevolgd 
door Jascha Vink (schoonzoon van Peke) 
en Jordi de Haas. Andere deelnemers 
waren Johan van Kampen. Nico Vielvoije 
(introducé), Rinus de Haas, Rob Pieterse, 
Hans van der Geest, Willem Klomp, Paul 
Groot, Paul en Joke Vos en Peke Oenema. 
Op de foto Alfred in opperste concentratie 
op weg naar de eerste plaats. 

Goed richten, strak 
volgen en vuur...

Kleine prestatie, grote beker.
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Triomf voor 
oud-vakgenoten 
Na het kleiduivenschieten op 17 november 
wachtte in de Sociëteit een vorstelijke wild
maaltijd, die gevolgd werd door een reeks 
vermakelijke spelletjes zoals sjoelen, kaarten 
en kegelen. 
Wat een enthousiasme werd hier wederom 
tentoongespreid! Dames en heren lieten zich 
van hun beste kant zien. De fotograaf volgde 
het kegelen waar de eerste en tweede plaats 
veroverd werden door Willem Klomp en Paul 

Ons sociëteitsgebouw heeft, zonder dat we er ons bewust van zijn, ook voor buitenstaan
ders humorvolle amusementswaarde. Dat werd mij toevertrouwd door Rieks Toxopeus, de 
voorzitter van de Vereniging ‘Vrienden van Den Haag’. Hij verzorgt nogal eens rondleidin
gen door het historische centrum en passeert dan ook de Kazernestraat. Toxopeus stopt 
met zijn groep belangstellenden altijd 
trouw bij ons sociëteitsgebouw en geeft 
dan uitleg. Even voordat het gezelschap 
weer verder loopt, wijst de voorzitter nog 
fijntjes op de raam sticker (rechts) met de 
vermelding ‘Rookvrij’.  En als iedereen dat 
gezien heeft gaat de vinger van Toxopeus 
langzaam naar links en stopt dan bij de 
koperen adresplaat die aangeeft dat in 
dit ‘rookvrije gebouw’ ook het Residentie 
Sigaren Genootschap is gevestigd. 
Kostelijke lach gegarandeerd. (AvB)

Kostelijk gelach bij voordeur Sociëteit

Groot uit het vermetele Voorburgse/Rijswijkse 
kamp. Als oudvakgenoten gingen beiden 
feestelijk op de foto. 
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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

email: 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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‘Hoe bent u Sinterklaas geworden?’, vroeg dat 
ene zeer nieuwsgierige en schrandere meisje 
aan de SoosSint die zijn fantasie scherp 
moest aanzetten om daar een redelijk te 
begrijpen antwoord op te geven. 
Zondag 28 november was verder voor de kin
deren en kleinkinderen van sociëteitsleden 
een heerlijk middagje met een beetje span
ning en natuurlijk veel cadeautjes die her en 
der bij de kegelbaan gevonden werden. 
Het ongeremde solo zangoptreden van klein
zoon Youp van Hans Lamb was voor de Sint 
reden hem uit te roepen tot ster van de dag 

Soos-Sint zorgde 
voor een heerlijk 
middagje feest

met alle applaus van dien. Ook Sinterklaas 
toonde zich wederom een getalenteerde ver
schijning.

Youp zingt de sterren van de hemel Het schrandere meisje. Naam onbekend.
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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



Het Forum  december 2010 15

De laatste foto’s van de laatste hand....
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U begrijpt het al! In een dialoog tussen twee 
heren in de wat navrante ambiance van een, 
ondanks alles, toch kuise ‘Biechtstoel’ wordt 
de zaak er spontaan uitgegooid. Ernst van 
Hille verplaatst zich het liefst per boot. Echter, 
daar waar een inmiddels fors gedeelte van 
onze Soosleden een en ander realiseert per 
luxe cruiseschip of anderszins een remake van 
de Love Boat of welke oceaanreus dan ook, 
beperkt Ernst zich met het varen te gaan door 
roeien en ruiten. En houdt zijn hobby derhalve 
dicht bij huis. Het zijn immers de wedstrijd
boten van de Koninklijke Amsterdamsche 
Roeien Zeilvereniging ‘De Hoop’. Opgericht 
26 mei 1848. Hoewel hij elke schijn wil vermij

den is ‘De Hoop’ dus jaaaaaaaaaaaaren ouder 
dan onze Sociëteit. 

Pleisterplaats
Wat waar is, is waar, Ernst slaat zich in deze 
slijtageslag niet op de borst want hij was 
in 1848 om onduidelijke redenen even niet 
aanwezig. Maar herinnert zich het nog als de 
dag van gisteren. Ja, je kan maar een hobby 
hebben! De club is gesitueerd op en in de 
Amstel en dan doet onze eigen Vliet slechts 
flauwtjes onder voor het roei en zeilspektakel 
aan de Weesperzijde. Onze Ernst heeft echter 
wat overstapjes gemaakt. Weliswaar geboren 
in Den Haag, en dat siert hem, ging hij met 

Hij gaat roeiend door het leven; 
roeping en hobby tegelijk

In de biechtstoel met ERNST VAN HILLE
Door ‘frater’ Lex van Hulst
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vader en moeder Van Hille naar Banka in 
Nederlands Indië. En heeft u wellicht de nei
ging om Ernst toch zeer serieus te zien kijken, 
dan heeft hij dat van geen vreemde. Vader Van 
Hille was begenadigd predikant. Deze ‘roeping’ 
liet zich continueren in Haarlem en later in 
Amsterdam. En dan praten wij over de jaren 
vijftig. Amsterdam was de pleisterplaats van de 
Van Hilles. Soepeltjes werd daar de middelbare 
school doorlopen en werd het HBSb diploma 
gehaald. Kom daar de dag van vandaag nog 
maar eens om. Het zal een toer worden om je 
HBSdiploma te scoren. Daarna werd de car
rière voortgezet in het Leger en moet het dus 
toch niet gekker worden. 

Handbereik
Feit is wel dat, heel gezond, in 1970 getrouwd 
werd en Ernst en gade voor twee en halfjaar 
naar Engeland getransfereerd werden om daar 
IBM verder op de kaart te zetten. Eenmaal 
terug in het vaderland werd domicilie gekozen 
in, of all places, Rijnsaterwoude. Weliswaar aan 
de oevers van het Brasemer Meer, maar, god
betert Nederland is toch zooooo groot……..! 
Van de andere kant werd het toch niet nog echt 
gekker want de watersport was onder handbe
reik. Terwijl daarnaast bij de K.A.R & Z.V.’De 
Hoop’ Ernst al gauw ingeschaald werd als een 
van de meest trouwe leden. Wellicht doen wij 
er een beetje lacherig over, maar feit is dat 
veteraan Van Hille met zijn, jazeker, 52jarig lid
maatschap een van de meest rotsvaste waarden 
is van ‘De Hoop’. Wij gaan hier weliswaar niet 
beweren, dat Ernst de roeisport uitgevonden 
heeft, hoewel hij wel eerlijk moet toegeven dat 
het stoeien met het roeien wel een hele com
fortabele manier is om je prettig te verplaat
sen Kort en goed, het kan niet veel later zijn 
geweest of Ernst was wel heel erg lang geleden 
reeds nauw betrokken bij de oprichting van de 
roeiclub. 

Jetzt geht los
En word je bij een nieuw bedrijf reeds op jonge 
leeftijd geconfronteerd en weggestuurd met het 
geven om bij een aanpalende concurrent een 
heus ‘plintenladdertje’ te leen gaan vragen, zo 
verging het Ernst ook in de Amsterdamse wate

ren. Daar gaatie: eerst droog oefenen (waar 
heb ik dat meer gehoord?) in de bak met riem, 
daarna oefenen met twee riemen in de wherry 
en tenslotte het voorlopige ‘orgasme’, roeien 
in de skiff. Is de juiste roeibeweging eenmaal 
‘kat in het bakkie’, dan volgt de ’Permissie’ und 
jetzt geht los. Hele weekenden roeien en dan 
‘s avonds het gebruikelijke feesten om even na 
te praten over het samen aangenaam bezig zijn 
op de dag. En het feit, dat er voorafgaande aan 
het feesten, geen drenkelingen te betreuren 
vielen, maakt dat deze buitengewone hobby 
mooie tijden kent. 

Uitdaging
Overigens en dat dient zeker vermeld te 
worden, verzaakte Ernst niet. Immers in zijn 
Engelse jaren heeft hij deze inspannende 
hobby blijven beoefenen. En tot op de dag van 
vandaag is het bingo en worden de peddels 
met ferme knuisten beroerd. En, zoals gezegd, 

al 52 jaar. En zoals het hoort, waren er in die 52 
jaar vele hoogtepunten. Wij noemen 1966! 
Wij noemen ‘Head of the River’! Een uiterst 
serieus gebeuren en een wedstrijd van acht 
kilometer van Ouderkerk aan de Amstel naar 

Ja, ’onze’ jongens 
zochten de 

uitdaging…! 
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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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Amsterdam. En dat in een boot vol dienst
plichtigen! Ja ’onze’ jongens zochten de uitda
ging……! 
Een ander uiterst hoog ‘Hoogtepunt’ was 
natuurlijk de oversteek van het Kanaal tussen 
Calais en Dover in 1969. U weet wel dat uit de 
hand gelopen slootje dat onrustig voortkabbelt 
tussen Engeland en Frankrijk. In een geweldig 
spektakel tussen boeg en hekgolven, veroor
zaakt door passerende vrachtboten en wellicht 
toch weer die verrekte Love Boat, was de afloop 
van de Amsterdamse ’Acht’ toch beduidend 
minder dan gepland. 

Douanehelden
Was de stemming in Calais nog opperbest, 
onder ’de rook van Dover’ brak de boot 
echter en moest als een speer overgestapt 
worden op de volgbootjes. Enfin, vraag niet 
hoe, maar Dover werd bereikt. En de heren 
roeiers, op knappe wijze uitgedost en omge
kleed als verzopen katten, werden door de 
lokale John Cleese tegemoet getreden met 

‘Passports please’. Hier en daar een drie letterig 
scheldwoordje(s) loslatend, kwam alles goed. 
Onmiddellijk daarbij moet gemeld worden, dat 
een TVteam van ‘Achter het Nieuws’, de hele 
reportage heeft kunnen volmaken inclusief het 
prettig optreden van de diverse lokale doua
nehelden. Het wat met de boot van Achter het 
Nieuws dat alle roeiers weer per kerende post 
op de boot werden gezet, richting Calais. Een 
ding was echter duidelijk, het werd een mooie 
levensechte reportage, die ook terecht uitge
zonden is. 

Niks van geleerd, Ernst? Nee, hoezo? 
Zijn antwoord laat niets aan duidelijkheid te 
wensen over. Er zijn jaren geweest, dat Ernst 
zeker per jaar 174 maal in de boot genomen is 
en daar heeft geroeid met de riemen, die hij 
had. Met groot enthousiasme wil Ernst met 
deze mooie sport en hobby doorgaan. Roeiend 
in het harnas. Enfin, u weet wel. Wij zullen vele 
volg boten nodig hebben over 30 jaar of daar
omtrent, want roeien blijft ‘stervens zwaar’! 

Extra feestelijke Kerst in huize Quaak
Voor Wim Quaak, die in 2010 zijn vierde lustrum als trouw sociëteitslid noteerde, kan 
Kerstmis niet snel genoeg aanbreken. Hoe kan het anders, Wim weet zich dan mede 
omringd door zijn oudste dochter 
Janette, die uit Frankrijk overkomt. 
Zij is als gérant zowel het culinaire 
als financiële geweten van het 
villadorp Le Château d’Olonne in 
Frankrijk, niet ver van Nantes en 
vlakbij de bekende badplaats Les 
Sables d’Olonne aan de Atlantische 
kust. Wim was daar ook dit jaar een 
aantal keren op bezoek om Janette 
te helpen bij reparatiewerk aan haar 
woonboerderij. In een volgende 
editie van Het Forum komen we 
terug op haar werk in het Villadorp 
waar Wim een soort ambassadeur 
van is. Dat doe je als bijzonder sociëteitslid voor een bijzondere dochter als Janette. Maar 
eerst verheugen vader Quaak en zijn eerstgeboren dochter zich op een fijn weerzien met de 
Kerst thuis in Voorburg.
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Ons monumentale pand, met name de grote zaal, is 
grandioos gerestaureerd. Terecht is daar reeds veel 
over geschreven en gesproken. Maar minstens zo 
belangrijk is: Hoeveel aandacht krijgen wij als leden 
van en geven wij aan de Sociëteit? Onze Sociëteit is 
immers een gezelschap van heren, wekelijks bijeenko-
mend om gezellig te praten, borrelen, eten en eventu-
eel te kaarten, biljarten of te kegelen. Dit gezelschap 
bestaat uit jong en oud, sterk en gezond maar ook uit 
leden die door een handicap enigszins geblokkeerd 
zijn. Allen maken deel uit van het gemeenschap-
pelijke van onze Sociëteit. Dat lijkt vanzelfsprekend, 
net zo vanzelfsprekend als respect, ook als we over 
bepaalde zaken van mening verschillen. 

Natuurlijk zijn er clubjes om te golfen, zeilen, steden 
te bezoeken enzovoort, als fantastische vormen van 
gemeenschappelijke gezelligheid. Maar waarom heb 
ik dan mijn lidmaatschap in september l.l. opgezegd? 
Heel eenvoudig, omdat ik mij regelmatig buitenge-
sloten voelde en de sfeer veelal niet kon waarderen. 
Ik betreurde ontzettend dat de Sociëteit steeds meer 
een afspiegeling werd van de huidige maatschap-
pij. In veel opzichten is dat geen pluspunt. Alhoewel 
de goede lezer terdege e.e.a. begrepen zal hebben uit 
mijn ‘sfeerweergave’, volgen niettemin twee concrete 
voorbeelden. 

Dat er binnen de Vereeniging clubjes zijn prima! 
Maar moet daar dan alsmaar over gepraat worden 
tijdens de beperkte Sociëteitsuren? Ja, zelfs in 
speeches en tijdens het diner vormen die veelal de 
hoofdmoot. Zijn de geachte deelnemers van die 
clubjes zich ervan bewust dat er veel Sociëteitsleden 
daar niet aan deelnemen en dat derhalve enige 

De Sociëteit en het gebouw 
terughoudendheid op de woensdagavond gepast is. 
De Sociëteit wordt gevormd door een diversiteit aan 
leden, allen zijn volwaardig lid en maken deel uit van 
de Sociëteitsgemeenschap. Dat lijkt vanzelfsprekend, 
maar helaas is dat vaak niet het geval. Een been in 
het gips valt op, dus er staan medeleden op om dit 
‘kreupele lid’ te laten zitten. Er zijn echter ook kwalen 
die niet of nauwelijks opvallen. Dan gebeurt er niets 
en dat lid kan elders plaatsnemen, maar wel alleen! 
Gebeurt dit regelmatig? Ja, want ik kan het weten! 
Hebben alle leden dan geen goede omgangsvormen? 
Gelukkig velen wel.

Dit alles was de hoofdreden van mijn opzegging. 
Toen gebeurde er iets. E-mails van bestuursleden, 
telefoontjes en tientallen leden die mij op hartelijke 
wijze dringend verzochten lid te blijven. ‘Wim, je hoort 
erbij!’ Slechts één lid stelde de domme vraag: ‘Heb je 
rancune?’ Hij kent mij nauwelijks, dus commentaar 
overbodig. De voorzitter bezocht mij thuis op dins-
dagavond 9 november. Een zeer prettig en diepgaand 
gesprek met Cees, onder het genot van koffie en een 
Warsteiner, resulteerde in erkenning van vele feiten, 
zowel door hem als door de overige bestuursleden. 
Maar tevens, dat een aantal zaken meer aandacht 
dient te hebben van ieder van ons, te beginnen bij 
het bestuur. Het gesprek was aanleiding om in ieder 
geval vooralsnog, mijn lidmaatschap te continueren. 
Dit besluit is woensdagavond 10 november tijdens 
het diner, zowel door Cees als mij, medegedeeld. Een 
hartelijk applaus volgde!

Ongetwijfeld zullen ook eventuele nieuwe bestuurs-
leden in 2011 e.e.a. verder inhoud gaan geven. 
Respect, innerlijke beschaving en omgangsvormen zijn 
bepalend voor onze Sociëteit, waar ik als betrokken lid 
nog vele jaren deel van uit wil maken. Een vorm van 
vriendschap, die wij dan terecht ‘soos-vriendschap’ 
kunnen noemen. Eens was de soos voor mij een klein 
maar niettemin ‘warm bad’, laat het nu weer een 
‘warm bad’ worden, alhoewel groter.

Fijne feestdagen, voorspoed en goede gezondheid toe -
gewenst voor 2011 en een goed soos-jaar voor ons allen.

Wim Spendel

 Ingezonden brief
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Sinds januari 2009 is Tessa namens pachter 
Boenck de locatiemanager van de Sociëteit. 
Na het afscheid van het pachtersechtpaar is 
zij het nieuwe gezicht op onze vertrouwde 
woensdagavonden. De inmiddels 31jarige 
Tessa, geboren in Stellendam op 12 mei 1979, 
is na het voltooien van de Middelbare hotel
school in Rotterdam in het Haagse terecht 
gekomen. In het bekende hotel Corona aan 
het Buitenhof heeft zij zich in een periode 
van 8 jaar alle facetten van het hotelvak eigen 
gemaakt. Vooral de familiaire werksfeer, waar
bij er in een groot team gewerkt werd, is haar 
bijgebleven uit die periode. Om namens een 
cateraar, waarbij gezonde onderlinge com
petitie een belangrijke rol speelt, de scepter 
in onze Soos te zwaaien, was dan ook even 
wennen. Je bent er namens iemand, dat is 
iets anders dan helemaal van binnenuit erbij 
betrokken zijn.  

Tessa ziet het als een echte uitdaging om elke 
week voor 18,50 euro een driegangen menu 
neer te zetten, wat recht doet aan alle verschil
lende smaken die er onder de mensen zijn. 
Dat over smaak misschien toch te twisten valt, 
lazen we immers reeds in Forum nummer 4. 
‘Wat me het meeste voldoening geeft in mijn 
werk is wanneer sociëteitsleden hun waarde
ring laten blijken’, zegt Tessa. ‘Iedereen vindt 
het leuk om een complimentje te krijgen, 
maar als iets niet goed is hoor ik dat ook 
graag. Dan kunnen we dat zien te verbeteren.’

Ondanks dat zij het landelijke van Stellendam 
voor het stadse van Den Haag heeft verruild, 
is het juist het landelijke dat een van de 
grootste rollen in haar leven speelt wan
neer zij niet aan het werk is. Tessa: ‘Elk vrij 
moment dat er is besteed ik aan mijn paard, 
de 7 jaar oude merry Xara, die ik dresseer en 
verzorg. Dagelijks ga ik vanuit mijn woning 
aan de Rijswijkse kant van Den Haag naar 
Leidschendam om daar te ontspannen door 
Xara zich te laten inspannen.’

In en rond de sociëteit
Door Maxime Hendrickx

In Het Forum nieuwe stijl probeert de redactie u steeds op een nieuwe manier naar onze sociëteit te 
laten kijken. Zo komen vertrouwde en soms alledaagse zaken wellicht in een heel ander perspectief 
te staan. We richten ons in deze editie van Het Forum op het woensdagdiner in de inmiddels prach-
tig gerestaureerde zaal. Verrast door wat er steeds weer op de menukaart verschijnt, vonden wij het 
de hoogste tijd om de ‘drijvende kracht’ hierachter iets beter te leren kennen: Tessa Zwart.

Stellendamse Tessa weet van Haagse wanten

Dat deze activiteiten een behoorlijk beslag op 
haar privéleven leggen verhindert niet dat er 
ook vaak met vriendinnen de gezelligheid van 
het Haagse Plein wordt opgezocht. Kortom, 
Tessa leidt een druk en divers bestaan met 
Xara en de Sociëteit als waar het nu om draait.

Tessa, vertrouwd gezicht op de woensdagavond
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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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’n Kind lacht
in de kille nacht,
met mist en regenvlagen
juist zoals de mensen zich gedragen
zoals de Haagse coterie
vol rancuneuze jaloezie,
negatief gezeur:
overdrijving is de teneur
de werkelijkheid wordt veracht
in deze duistere nacht.

’n Kind lacht
in de stormachtige nacht.
De natuur laat haar almacht beleven
klimaat verandert en doet de aarde beven
tart de arrogante mens
die beklemd zit in de wens
het bestaan maakbaar te doen zijn;
en-och-wat is die mens toch klein!
Zijn eigen driften kan hij niet de baas,
bloed en oorlog kleuren zijn relaas
zo wordt de vrede omgebracht
in deze droeve nacht

’n Kind lacht
in de heldere nacht
met sterren en blank-bleke maan.
Vier ogen kijken elkaar aan,
Lippen zwijgen het verstaan
Hartstocht en tederheid vloeien samen
in deze twee unieke lichamen.
Het geluk wordt verwacht
in deze goede nacht.

Het Kerstkind lacht
in deze stille heilige nacht

Jan Burgering,
december 2010

kleinzoon Sam 2009

Een kind lacht
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De rit bracht ons tot net over de Belgische 
grens, alwaar Menno de route een wending 
gaf die ons terug naar Nederland bracht en 
over landelijke wegen richting Baarle Nassau 
voerde. Een prachtig stukje aangelegde 
motorweg waarop ook auto’s kunnen rijden. 
Nu is het leuke van zo’n tour dat er altijd wel 
een weg opengebroken is die de geplande 
route anders doet verlopen. Hoewel in het 
recente verleden menig creatieve stunts zijn 
uitgehaald om toch door te rijden, kozen we 
dit keer voor de veilige omweg. De acht van 
Chaam werd zeven keer gereden en inmid
dels knorden de magen er op los. De goede 
lunch verorberden we nog in Nederland. De 
bediening kon deze grappende mannen wel 
aan en dat maakt het wel zo gezellig.
 
Met voldoende rook/koffiepauzes en benzine 
tanken reden we via binnenwegen en een 
klein stukje snelweg naar onze logies, het 
viersterrenhotel Jean De Boheme. Het sfeer
volle hotel ligt te midden van het prachtige 
Ardense landschap. De motoren konden vei
lig achterom geparkeerd worden. De dames 
waren vanzelfsprekend al ruim voor de ‘soos
angels’ gearriveerd en zorgden er voor dat de 
kamers al beschikbaar waren. Maar eerst nog 
een kleine alcoholische versnapering alvorens 
het diner werd geserveerd in het zeer sfeer

volle hotel. De Italiaanse keuken beviel ons 
prima (ook de wijn)

Zaterdagochtend stapten de mannen op de 
motoren om hun tour te maken. Helaas bleek 
de motor van Menno niet te willen starten. 
Na menig maal proberen en aanduwen 
lukte het nog steeds niet en werd de ANWB 
gevraagd te helpen. We wachtten aan het 
prachtige plein in het midden van Durbuy. 
Jammer was alleen dat de ANWB, een garage

De acht van Chaam 
werd zeven keer gereden...
Door Johan van Kampen

In juni reden we nog naar het Groningse Bourtange, nu trokken we er begin oktober met zes 
motor rijders op uit naar het Belgische Durbuy. De dames hadden zo hun eigen plannen en reisden 
apart in de luxe automobiel van Lenie. We hadden prachtig herfstweer met een zonnetje en zo’n 
16 graden.

Deelnemers motortour ‘Soosangels’
Menno Alkema, Pierre Spijkermans, Bert Uphoff, Pascal Luttger, Hans Knoester, Johan van Kampen, Lenie Alkema, 
Patricia Uphoff, Anja Knoester, Carla van Kampen
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opdracht had gegeven voor in Duitsland. Een 
kleinigheid is er altijd wel! Uiteindelijk kwam 
de garageauto die de motor voor reparatie/
repatriëring naar Nederland meenam. Een 
grote tour was niet meer haalbaar en met 
Menno bij Pierre achterop werd toch een 
prachtige rit gemaakt.

De dames hadden gekozen voor het bezoek 
aan een chocoladefabriek met proeverij en 
een bezoek aan de burcht van Lochne gevolgd 
door heerlijk naborrelen in het hotel en een 
goed diner met de Franse keuken.

Zondagochtend, na de zeer uitgebreide 
champagne brunch stappen we weer op. De 
vrouwen maakten nog een wandeling door 
de mooie tuinen in Durbuy en de mannen 
hadden een mooie route naar Nederland om 

het motorgevoel vast te houden. Terug in Den 
Haag keken we terug op het mooie weer en de 
ervaren vriendschap. Menno bedankt voor het 
organiseren. Het was weer perfect.

Zwaantje Kortleven, weduwe van ons oud
sociëteitslid Chris Kortleven die in 2008 
dodelijk verongelukte in Zuid Afrika, heeft 
een project in het Township Du Noon, niet 
ver van Kaapstad. Zwaantje verkoopt voor 
het goede doel daar gemaakte kettingen. 
De prijs bedraagt 25 euro. Misschien een 
aardig cadeau voor de feestdagen. Zij geeft 
graag zelf informatie over haar project. 
Op 8 januari vertrekt Zwaantje weer naar 
haar huis in Namibië. Zij is tot die tijd te 
bereiken aan de Frankenslag 382 of telefo
nisch onder nummer 3542170. 

De kettingen zijn gemaakt van versneden fietsbanden in combinatie van kralen. De oude 
fietsbanden neemt mevrouw Kortleven in een aparte koffer vanuit Nederland mee. 

Haar project begon in 2009 nadat ons uitgetreden doch aller Jan Burgering op zijn verjaar
dagsfeest in de Sociëteit iedereen opriep een financiële bijdrage te leveren. De aanwezige 
leden brachten tijdens het diner ruimhartig zo’n 400 euro bijeen, waarmee Zwaantje aan 
de slag kon. In een volgende editie meer over haar Foundation Vita Brevis, kortleven in het 
Latijn.

Haags project van Zwaantje Kortleven 
werpt vruchten af in Zuid-Afrika
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‘De eerste vraag is wat wij chemisch gezien 
eten’, zegt Sjoerd. ‘We kijken naar de totale 
organische chemie in ons lichaam.  Dieselolie 
en kaarsvet zijn chemisch gezien de vetten, 
die wij eten. Die zijn  qua koolstofatomen 
gelijkwaardig aan zonnebloemolie, olijfolie 
en boter, weet hij. ‘De aardolie bevat zwaardere 
componenten met moeilijke structuren die 
stikstof, fosfor en zwavel bevatten. Deze komen 
van de celwanden van de diertjes en planten, 
de oorsprong van aardolie. Deze moeilijke 
stoffen moeten wij tot ons nemen, want ze 
vernieuwen regelmatig onze  celwanden, die 
in feite membranen zijn. Tenslotte hebben wij 
kalium, natrium, calcium en ijzer nodig om te 
functioneren, stoffen die spieren laten werken 
en die zuurstof door ons lichaam  verplaatst 
(ijzer). De meeste energie wordt uit suikers 
gehaald. Suiker wordt naar de cellen vervoerd 
en met hulp van zuurstof in water en koolzuur 
omgezet. Hierbij komt energie vrij’.

Rauwe bonen
‘Voedsel moet veranderd worden in hapbare 
brokken. Dat proces van moleculaire ver
kleining start al in de mond. Rauwe bonen 
bijvoorbeeld worden al in de mond zoet 
gemaakt. U kent de uitdrukking dat honger 
rauwe bonen zoet maakt. Zetmeel, waar
uit de bonen bestaat, wordt klein gemaakt 
en verandert in kleine suikermoleculen.                                                                                                                  

In de maag heerst een hoge zuurgraad. Bij dit 
chemisch milieu worden vetten en eiwitten 
klein gemaakt en gereduceerd tot aminozuren. 
Voedsel wordt binnengebracht In de twaalfvin
gerige darm waar de zuurgraad wordt  terugge
bracht. Daarna wordt de moleculeverkleining  
met hulp van enzymen voortgezet. De grote 
moleculen worden langs natuurlijke weg afge
voerd. De kleine moleculen gaan osmotisch 
door de darmwand naar de bloedbaan’.

Bloed als transporteur
‘Juist de acties in de darm en de bloedbaan 
zijn het interessantst. Het  bloed is de trans
porteur van alles. Eventueel met behulp van 
hulpstoffen (glycerol) worden voedselstoffen 
getransporteerd. Een grote stroom gaat door 
de lever, de chemische fabriek van het lichaam.  
Voor het chemisch proces in het lichaam 
gelden balansen. Indien een evenwicht uit 
balans is  worden maatregelen genomen om 
de verschuiving teniet te doen. In het geval van 
voedseltoevoer en energieafvoer geldt het even
wicht van het suikergehalte. Als de maaltijd na 
een tijdje bij de darm is aangekomen, zal het 
suikergehalte in de bloedbaan omhoog gaan. 
Het evenwicht moet hersteld worden, dus 
wordt er insuline geproduceerd om de suikers 
in glycogeen om te zetten. De lever heeft enige 
opslagcapaciteit evenals de cellen zelf. Maar als 
het te veel  wordt, dan wordt de overcapaciteit 

‘Natafelen ontbreekt bij  
het woensdagdiner en 
dat is niet zonder risico’

Door Sjoerd van der Veen

Het natafelen bij het wekelijkse sociëteitdiner verdient niet de schoonheidsprijs. Dat vraagt  om 
verbetering. Door gebrekkig natafelen riskeren sociëteitsleden zelfs een negatief effect op hart- en 
vaatziektes. Bij de soosdiners doen wij het qua rustig eten wel goed, maar het natafelen aan de 
Kazernestraat lijkt nergens op. Statistisch wel te verstaan, spoedt Sjoerd van der Veen te zeggen. Hij 
legt uit hoe het zit met de chemie van het lichaam. Ga voor zijn verhaal wel even zitten. Hoe dan 
ook, de hoogste tijd voor verandering. 
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omgezet in vetzuren die onderhuids in vet
weefsel terecht komen. De natuur heeft het zo 
geregeld, dat deze vetweefsels zich voorname
lijk bij de tere organen bevinden; een bescher
mende “deken”. Het tegenovergestelde vindt 
plaats als het suikergehalte daalt bij “arbeid”. 
Dan moeten de reservehoeveelheden weer in 
suikers worden omgezet. Dit proces wordt niet 
alleen gestuurd door een verlaagde suikerspie
gel, maar ook door een verwachte toekomstige 
vraag. De levende natuur heeft zo de mogelijk
heid om snel te reageren op levensbedreigende 
situaties.  We noemen dit stress. Cortisol wordt 
afgescheiden, voor zeg maar het normale 
proces en adrenaline voor de snelle werking. 
Beide zijn katalysator voor de glycogeen naar 
suikeromzetting, eiwitten naar aminozuren en 
vetzuren naar citroenzuur’. 

Eten en stress
‘In de dierenwereld zien wij, dat na een goede 
maaltijd rust wordt genomen. Grote activi
teit is alleen in nood mogelijk; er is dan een 
verhoogde bloedstroom door de darm  en 
leverbloedvaten ten koste van de bloedstroom 
in spieren en hersenen. De gekke mens 
daarentegen, die bijvoorbeeld kijkt naar een 
spannend iets op TV en zijn maaltijd snel bin
nenwerkt, krijgt juist signalen van stress. Stress 
zorgt voor de omzetting van glycogeen naar 
suikers, terwijl tegelijkertijd in dit geval insu
line  het tegenovergestelde doet. Het gevolg is 
minder opname van suikers uit de darm, de 
suiker concentratie is immers te hoog. Ook 
de vetzuurconcentratie blijft hoog! De kans 
van afzettingen van vetten aan de wand van de 
bloedvaten wordt groter’.

Moeilijke periode
Opbouw van vet in vetweefsel is een nor
maal verschijnsel bij zoogdieren; de mens 
is een zoogdier! Het is bedoeld voor een 
winterslaap of om een moeilijke periode 
zonder goed voedsel te overbruggen. In zo’n 
‘tekorten’ periode worden de vetten omgezet 
in suikers; chemisch gezien een wat lastig 
proces. Indien er een suikertekort is en de 
glycogeen ‘op’ is, dan zullen eerst de amino
zuren cycli plaatsvinden. Deze leveren ook 

energie op. Deze aminozuren worden gehaald 
uit de eiwitafbraak van ongebruikte spieren.                                                                                                                        
In de natuur gebruiken dieren hun vetweefsel 
tijdens hun winterslaap of vogeltrek; echter 
de westerse mens kent geen moeilijke periode 
meer. Hij moet zijn ‘moeilijke periode’ zelf 
creëren om van zijn ‘buikje’ af te komen. Een 

continue hoge concentratie van vetzuren in het 
bloed is een oorzaak van hart en vaatziektes. 
Statisch zien wij in Frankrijk een significant 
lager sterftecijfer aan hart en vaatziektes. Een 
niet bewezen conclusie is, dat de Fransen bij 
hun eten de stress goed laag kunnen houden, 
waardoor de balansen van suikers en vetzuren 
goed blijven’.

Cholesterol
‘Cholesterol wordt voor hart en vaatziektes 
als oorzaak gezien. Dit komt omdat de  grote 
moleculen bij verstoppingen in bloedvaten 
zitten. Cholesterol  is essentieel voor het 
vernieuwen van onze cellen voor de bouw van 
de wanden, de membranen. De stof wordt 
aangemaakt in de lever. Slechts een klein deel 
komt vers via de darm binnen! Te weinig cho
lesterol betekent geen celvernieuwing en is dus 
dodelijk. Kortom, doen  wij het wel goed? Voor 
ons woensdagdiner is het goed dat wij voor de 
maaltijd ontspannen met een borrel of bier, en 
de tijd nemen tijdens het diner. Het slot van 
het soosdiner is bij ons duidelijk niet goed: We 
zouden meer moeten “natafelen” zolang de ver
hoogde suikerspiegel in het bloed aanwezig is. 
Als de hersenen weer meer bloed krijgen (het 
slaapgevoel is weg), kan men weer iets anders 
gaan doen!’
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In de loop der tijden is er veel veranderd. 
Panden werden met de daarbij behorende 
grond verkocht en de ‘familie’ sociëteit werd 
een ‘heren’ sociëteit. Natuurlijk werden de 
dames niet helemaal vergeten. De uitnodigin
gen voor een aantal diners en partijen waren 
zowel voor de herenleden als hun partners. 
De dames waren op die manier toch betrok
ken bij de ‘Soos’, tot de dag waarop zij weduwe 
werden. Vanaf dat moment was er voor hen 
geen binding meer met de Sociëteit. Een 
gegeven dat lange tijd heeft bestaan.

In oktober 1992 besloten enkele dames/
partners van leden van de Sociëteit  ‘De 
Vereeniging’ een Damesgroep op te richten. 
Onder de bezielende leiding van de ons helaas 
ontvallen Diny Quaak werd er naar gestreefd 
om ook voor de weduwen van de oudsoosle
den toch het  Soosgevoel levend te houden. 
De ‘Dinerbijeenkomsten’ werden een feit. In 
het begin was er het plan om aan deze bijeen
komsten, 5 keer per jaar, een cultureel tintje te 
geven. Spoedig bleek echter, dat een gezellig 
samenzijn, drankje aan de bar, gevolgd door 
een warme maaltijd, beter aansloeg. Werden 
deze bijeenkomsten in het begin door een 15 

tal dames bezocht, in de loop der jaren is de 
lijst met namen van geïnteresseerde dames 
uitgegroeid tot 50. Van hen mogen we nu per 
bijeenkomst tussen de 20 en 25 en soms nog 
meer dames begroeten.

In de eerste jaren werd gegeten aan de ovale 
tafel in de bibliotheek, bij het groter worden 
van de groep verhuisden we naar de serre. 
Toen de lange tafel daar niet meer in paste 
zaten we aan 2 lange tafels in de grote zaal. 
Was wel ongezellig. Boenk loste dit probleem 
op, door een aantal ronde tafels te gebrui
ken, zodat we nu gezellig met elkaar kun
nen converseren. Een afzakkertje aan de bar 
houden we in ere. In de maanden januari, 
maart, mei, september en november vinden de 
dinerbijeenkomsten plaats. De data worden 
in november vastgesteld in overleg met Boenk 
en worden dan tijdens het novemberdiner 
bekendgemaakt. Naast  gezamenlijk eten gaan 
we ook een  ‘Dagjeuit’ of een ‘Weekeindje
weg’. De data daarvoor worden in de loop van 
het jaar vastgesteld in onderling overleg. 
Mocht u na het lezen van dit artikel ook 
geïnteresseerd zijn, laat het dan weten of kom 
gezellig naar een dineravond. 

Damesgroep groeit en bloeit
Als we in de geschiedenis van de Sociëteit bladeren, lezen we dat het bij de oprich-
ting een familie-aangelegenheid was. De heer des huizes werd lid en vrouw en 
kinderen waren bij allerlei gelegenheden vanzelfsprekend aanwezig. Het gebouw, 
zoals wij dat nu kennen was veel groter evenals het stuk grond waarop het stond. 

Door Eveline Lansink
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Wat vooraf ging in (I)

In de eerste aflevering van deze serie artike
len over de ontstaans en verdere geschiede
nis van het fenomeen Sociëteit hebben we 
gesproken over het waarom en het wat van 
het verschijnsel Sociëteit. Het antwoord 
op de vraag waarom? hebben we een beetje 
huiselijk omschreven als iets dat voortkomt uit 
de algemeen-menselijke behoefte aan ‘vrijetijds-
gemeenschappelijkheid’ en gezelligheid in een daar-
voor geschikte ruimte. En het wat? hebben we als 
volgt omschreven: een sociëteit is een besloten 
vereniging of gelegenheid voor gelijkgezinden die 
voor de besteding van (een deel van) hun vrije tijd 
één of meer gemeenschappelijke doelstelling(en) 
nastreven, waarvan de eerste of enige is: gezellig-
heid aan elkaar bieden. 

De behoefte aan vormen van vrije-tijdsbeste-
ding is niet iets van deze tijd. Die behoefte 
bestaat al heel lang. En ook voor die besteding 
van de vrije tijd zijn er al heel lang allerlei 
specifieke vormen van gemeenschappelijkheid 
en gezelligheid. Eigenlijk zijn er al eeuwen 
‘sociëteiten’, al heetten ze toen nog niet zo, en 
zijn ze ook niet strikt als zodanig te definië
ren. Ik noem ze sociëteitachtigen of pré
sociëteiten. We gaan, om daarvan voorbeelden 
te vinden, terug naar de Middeleeuwen. We 
zouden nog verder terug kunnen gaan, bijv. 
naar de tijd van beschaafde volkeren als de 
Grieken en Romeinen, maar dat voert voor dit 
artikel te ver.  

Sociëteit-achtigen in de vroege Middeleeuwen
De misschien wel zuiverste voorbeelden van 
wat we later sociëteiten zullen gaan noemen, 
zijn de vroegmiddeleeuwse studentenor
ganisaties. De eerste universiteiten in West

Europa vinden we in de twaalfde eeuw in 
Parijs, Bologna, Oxford en Cambridge. In de 
latere middeleeuwen kwamen er geleidelijk 
méér universiteiten, maar de studenten moes
ten hoe dan ook vrijwel altijd toch enorme 
afstanden afleggen van hun ouderlijk huis 
naar de plaats waar ze wilden gaan studeren. 
En waar ze zich dus, gezien de afstanden en 
beperkte reisgelegenheid, voor de duur van 
hun studie moesten vestigen. In die vaak 
internationale gemeenschappen (met aan
vankelijk het Latijn als voertaal) hadden de 
studenten (altijd uit de betere kringen, zo niet 
van adel, en ver en lang van huis) behoefte 
aan vriendschappelijk verkeer. Zo ontstonden 
geleidelijk aan zeer verschillende verenigin
gen op basis van o.a. landsaard, studieterrein 
en maatschappelijke status. 
Ze gingen zich, evenals de universiteiten zelf, 
in de loop der jaren steeds beter organiseren. 

Een ‘collegezaal’ in de Middeleeuwen. De magister op zijn 
katheder, de studenten in de banken. Niet alle studenten zijn 
even oplettend!

Door
Karel Korswagen

Zo kregen ze een voorzitter, bestuursleden, 
een kas, eigen ruimten en trefpunten, en 
regels die wij nu statuten zouden noemen. En 
dat alles natuurlijk altijd  onder het toeziend 
oog van een beschermheilige: we zijn immers 
nog in de RoomsKatholieke Middeleeuwen. 
Gezelligheid kwam in die verenigingen op 
de eerste plaats, maar daarnaast was onder-
linge belangenbehartiging belangrijk: de leden 
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stonden elkaar bij in geval van ziekte en moei
lijkheden. Natuurlijk werd er volop gefeest: 
onderlinge spelen en drinkgelagen met (voor 
studenten) accijnsvrij bier en wijn. En even 
natuurlijk ontstond er ook rivaliteit tussen de 
verschillende studentencorpora, en dat leidde 
dan tot onderlinge krachtmetingen (wedstrij
den), maar ook tot botsingen  (gewelddadig
heden). De hedendaagse studentensociëteiten 
hebben dus  inclusief de kroegjool  een 
eeuwenlange voorgeschiedenis.

Sociëteit-achtigen in de latere Middeleeuwen 
We beperken ons nu tot eigen land en stad, 
en tot de wat latere Middeleeuwen.  Om te 
beginnen: denk eens aan de (ambachts)Gilden: 
die gemeenschappen op basis van eenzelfde 
beroep of ambacht, waarvan de ‘bonzen’ (niet 
het eenvoudige werkvolk) bijeen kwamen 
in hun eigen gildehuizen met hun eigen 
omgangsregels. Niet alleen voor het werk, óók 
en vooral in de vrije tijd. Voor de gezelligheid 
en ter onderstreping van de gildebroeder
schap. 

Of denk aan de Schutterijen, ook wel 
Schuttersgilden genaamd: gemeenschap
pen op basis van het beoefenen van dezelfde 
sport: het boogschieten, met ook weer hun 
eigen behuizing. Hier in Den Haag hebben 
we het Tournooiveld. Daar werden in de 
middeleeuwen toernooien gehouden. Denk 
niet in de eerste plaats aan toernooien van 
geharnaste ridders te paard, met lansen en 
schilden, maar aan schietwedstrijden. Als u 
op het Tournooiveld met uw neus richting 
Hofvijver staat, ziet u links tussen de Lange 
Houtstraat en de Korte Vijverberg een gebouw 
met boven de deur het opschrift  ‘Oude of  
SintJoris Doelen’. Het is nu een kantoor van 
Staal Bankiers. In de oudste voorloper van 
dit meermalen herbouwde pand was sinds 
eind veertiende eeuw,  om precies te zijn 
in 1397 de vereniging voor voetboogschut
ters gehuisvest (beschermheilige: Sint Joris). 
Erachter waren de schietbanen: de Doelen. En 

even verderop richting Hofvijver stond links 
het aanvankelijk eenvoudige verenigingsge
bouw Nieuwe of SintSebastiaans Doelen (u 
raadt het: beschermheilige Sint Sebastiaan) van 
de Broederschap der handboogschutters, op 
de hoek van het Tournooiveld en de huidige 
Korte Vijverberg. Sinds de zeventiende eeuw 
staat daar na veel verbouwingen een monu
mentaal ‘stadspaleis’ in classicistische bouw
stijl, nu het Haags Historisch Museum. 
Beide schuttersverenigingen waren besloten 
‘clubs’, de eerste voor de adel, de tweede voor de 
hogere burgers. Eigenlijk waren het présoci
eteiten, ieder met eigen leden, eigen ballotage 
(toen al!), eigen wedstrijden, eigen (zeer strikte) 
reglementen, ook in competitieverband, en met 
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Officieren van het Schuttersgilde.

Oudste afbeelding van de zuidzijde van het Tournooiveld. 
Geheel links de Sint-Joris Doelen (hett orentje is er nog 
steeds), geheel rechts de Sint-Sebastiaans Doelen. 
Daartussen trapgevelbebouwing.



32  Het Forum  december 2010

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



Het Forum  december 2010 33

        Vervolg van de geschiedenis van het fenomeen Sociëteit  

naast spel ook volop gezelligheidscompo
nenten. De laatste met veel pinten geestrijk 
vocht, met overvloedige schranspartijen, en 
met enorme feesten. Ze hadden tevens maat
schappelijke taken, o.a. beveiliging van het 
Hofgebied.

Denk ook aan de laatmiddeleeuwse en 
vroegrenaissancistische Rederijkerskamers. 
Was ‘de sport’ een bindend element in de 
twee Doelen, in de Rederijkerskamers was 
dat, naast uiteraard de gezelligheid: de edele 
dicht en toneelkunst, ‘de cultuur’. Ook die 
Rederijkerskamers waren besloten clubs, met 
eigen gedragsregels, waar behalve het dichten 
en toneelspelen ook het feesten, dansen en 
muziek maken hoog in ere werden gehouden. 
Vooral tijdens de Landjuwelen, de feesten 
waarbij ook Kamers uit andere steden werden 
uitgenodigd voor een ‘competitie’.

En het gewone volk?
Het zal uit het voorgaande wel duidelijk zijn 
dat de genoemde voorlopers van de latere 
sociëteiten werden bezocht en bevolkt door 
lieden uit de hoogste, de hogere en de betere 
standen. We zagen al dat de leden van de 
Oude of SintJoris Doelen van adel waren, 
en de schutters van de Nieuwe of Sint
Sebastiaans Doelen hogere burgers. En dat er 
in de gildenhuizen voor het lagere werkvolk 
geen plaats was. Dat had geen tijd en geen 
geld. Er waren nog geen vijfdaagse werkwe
ken met werktijden van negen tot vijf, en van 

vakantiedagen konden ze alleen maar dro
men. Voor wie uit die lagere bevolkinggroe
pen in zijn schaarse vrije tijd een paar duiten 
of oortjes extra te besteden had, waren er in 
de Middeleeuwen en later de eenvoudige her
bergen en dubieuze taveernes. Met ongeorga
niseerd volks jolijt en minder gecultiveerde 
omgangsvormen, zullen we maar zeggen. 
Kijkend naar de boertige schilderijen van 
bijvoorbeeld Breughel of Jeroen Bosch kan 
men zich daar wel iets bij voorstellen. En later 
kwamen daar de kroegen en de (iets minder 
volkse) ‘koffijhuizen’ bij. 

Een van de oudste en meest bezochte kroegen 
was De Zwaan, al van vóór 1230, gelegen aan 
de noordzijde van de Plaats. Van wat latere 
datum zijn Het Vergulde Houffijser en De 
Gouden Kroon  op de Groenmarkt, vlak bij de 
Vismarkt en aan de voet van de Grote of  Sint 
Jacobskerk: het toenmalige centrum van Des 

Het vermaak van het gewone volk in de taveerne

De Groenmarkt (met gedeeltelijk zichtbaar ‘t Goude Hooft).

Graven Hage. Rond 1420 begon, eveneens op 
de Groenmarkt, ’t Goude Hooft als eenvou
dige herberg. Het heeft de eeuwen overleefd: 
het staat er nog steeds, zij het nu, na veel ver
bouwingen, in aanmerkelijk moderner snit. 
In de loop der eeuwen zal er vast wel eens een 
présociëteitje in hebben gezeten, maar dat 
vermeldt de historie niet.

In de volgende aflevering verlaten we de 
Middeleeuwen en Vroeg-Renaissance en kijken 
we naar de ontwikkelingen in de zeventiende en 
begin-achttiende eeuw.
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Drama uit 1632 elk decennium opgevoerd
‘Op zondag 29 augustus jl. zagen wij voor de 2e 
keer de beroemde Passiespelen in het Zuid
Duitse Oberammergau. Elke 10 jaar worden 
deze opgevoerd in een bijzonder houten 
theater: het podium is in de openlucht, de 
4500 toeschouwers zitten overdekt en zien op 
de achtergrond de (besneeuwde) toppen van 
de Alpen. 

Wat maakt deze Passionsspiele zo anders?
Het houtsnijwerkdorpje Oberammergau 
telt ongeveer 25.000 inwoners. Bijna alle
maal hebben ze een rol in dit spel. Men is 
lid van het orkest of het koor, maker van 
kostuums of acteur. Het jaar voorafgaande 
aan de Passiespelen moeten alle mannelijke 
inwoners van OberAmmergau hun haren 
laten groeien. Het is immers nog niet zeker 
of ze als Jood of als Romein zullen moeten 
optreden. De hoeveelheid “oudere jongeren”  
is dan ook extreem groot in die periode. In 
de loop van hun leven kunnen mannen bv 
als geitenhoeder beginnen, 10 jaar later als 
boodschapper acteren en weer later Romeins 
soldaat of apostel zijn. De ouderen eindigen 
als Rabbi, Pontius Pilatus of Barabas. De 
absoluut hoogste eer is het natuurlijk om 
de rol van Jesus Christus te spelen. Voor de 
belangrijkste rollen in toneel, muziek en 
zang zijn elk 2 personen aangewezen. Slechts 
in een enkel geval (zoals in 200 toen er in het 
dorp geen harpist te vinden was) mag iemand 
van buitenaf deelnemen. 

Passionsspiele Oberammergau 
Wat maakte 2010 voor u heel bijzonder? Een onvergetelijke reis, een gebeurtenis in de familie of een 
onverwacht voorval? Rond Kerstmis kijkt iedereen wel op eigen wijze even terug. Graag vertellen wij 
wat voor ons heel bijzonder en spectaculair was.    

Door Theo en Margo Damen

Voor de oorsprong van dit fenomeen moe
ten we teruggaan naar 1632, toen de ‘Zwarte 
Dood’, de pest, delen van Duitsland teisterde, 
zo ook het kleine dorp Oberammergau. 
Binnen een jaar stierven er 80 mensen. 
De Parochieouderlingen namen een eed 
aan waarin beloofd werd elke 10 jaar de 
Passionsspiele, het verhaal van het lijden en 
sterven van Christus, uit te beelden.

Op een enkele keer na (i.v.m. oorlog of verbod 
op het Passiespel) hield het dorp zich aan 
zijn belofte. De tekst, de muziek, het decor 
en de kostuums werden regelmatig veran
derd en aangepast. Het toeschouwersaantal 
groeide spectaculair. In 1934, ter gelegenheid 
van het  300jarig Jubileum bijvoorbeeld, 
bezochten maar liefst 440.00 toeschouwers 
Oberammergau.

In 2010 zagen + 500.000 toeschouwers de 41ste 
Passionsspiele van Oberammergau tussen 
begin mei en eind september. 5 dagen per 
week begon de uitvoering om 13.30 uur en 
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het eerste deel duurde tot 17.30 uur. Daarna 
zwermde het publiek uit over het dorp om te 
gaan eten. Het tweede deel duurde van 19.30 
uur tot 22.30 uur. Kaarten waren alleen ver
krijgbaar in pakketvorm: hotelontbijtlunch
voorstellingdinerhotel. Losse kaarten  waren 
slechts mondjesmaat verkrijgbaar. Bijzonder 
waren de zogenaamde Tableaux Vivants als 
intermezzo tussen de verschillende scènes.

De bijzondere omgeving, het toneel met open 
podium en uitzicht op de besneeuwde toppen 
van de Alpen, het dorpje Oberammergau, 
de extreem hoge kwaliteit van orkest, zan
gers en acteurs, allen amateurs, maakt de 
Passionsspiele van Oberammergau tot een 
evenement dat je gezien moet hebben. 
Het is de  moeite waard om in 2020 tijd hier
voor vrij te maken en zeer op tijd te boeken!’

Champagne versus mousserende wijn 
Door Bert Uphof 

Op een door mij gehouden champagneproeverij bij het Ministerie van Economische 
zaken Landbouw en Innovatie, werd de proef op de som genomen. Er werd één 
Crémant de Bourgogne en twee brut Champagnes geschonken. Hierna kregen de 40 
deelnemers één mousserende rosé uit Italië en nog twee rosé Champagnes te proeven. 
Alle mousserende wijnen waren brut en vervaardigd op de traditionele wijze met een 
tweede gisting op de fles. 
Komen de mousserende wijnen uit het Champagnedistrict dan heet het Méthode 
Champenoise. Zijn ze geproduceerd in een ander deel van Frankrijk, dan heet het 
Méthode Traditionelle. In Italië heet dit Metodo Classico. 

De uitkomst van deze proeverij was zeer verrassend. De rosé prevaleerde men boven 
de witte mousserende wijnen en de mousserende wijnen buiten het Champagne dis
trict werden als beter bestempeld. De Italiaanse mousserende rosé (Rotari) kwam als 
winnaar uit de bus en de Crémant de Bourgogne kreeg de tweede plaats. Een mooie 
bijkomstigheid is dat de twee winnaars rond de  € 14 kosten en dat de Champagnes 
varieerden tussen de € 35 en de € 50. Je zou zeggen dat de kwalitatief hoge en duur
dere Champagnes het zouden moeten winnen van de twee lager gekwalificeerde 
mousserende wijnen. Dit was bij deze en vaak ook bij andere proeverijen niet het 
geval. Laat de bubbels maar knallen met Oud en Nieuw.

En de biljartkampioen Libre is ....
Ademloos en ijzingwekkend stil keken de andere acht biljarters toe 
toen het absolute uur van de waarheid was aangebroken. Het ging 
in november om het jaarlijkse Sociëteitskampioenschap Libre, een 
altijd zeer zwaar bevochten competitie. Wie zou dit op zijn naam gaan 
schrijven? ‘Het was deze keer wel heel spannend’, zei competitielei
der Marius Roeterdink. Paul Vos en Ernst van Hille kwamen uit in de 
barrage. Ernst wist Paul steeds even voor te blijven en met een laatste 
feilloze stoot maakte hij zich in de boeken onsterfelijk. 
Met een fraaie beker werd Ernst, geheel reglementair, uitgeroepen tot 

de Librekampioen 2010. Paul wachtte het fraaie zilver. 
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Op 23 oktober hadden we de “country en 
western avond”. Het idee was om voortaan overal 
een thema aan te plakken. Ik weet niet waarom 
wij country en western met rood en witte kle
ding combineerden, maar aardig was het wel. 
Het geeft een beetje eenheid in het geheel en 
het heeft iets feestelijks. Ook de zaal was aardig 
rood en wit, dus alle ingrediënten voor een 
gezellig iets. En dat werd het ook ondanks de 
toch wat matige opkomst. Wim van Zanen en 
Henk Lansink met grote hoeden is toch weer 
eens iets anders dan Wim van Zanen en Henk 
Lansink in jasje/dasje. Witte broeken en pak
ken te over. Dames met alle versierselen van 
het wit/rode gilde. Fantastisch. 

Zakkenvuller
Helaas zag je de mensen al snel niet meer. Het 
Casino slokte ze op. Men probeerde slimmer 
te zijn dan het Roulette en het Black Jack spel. 
Uiteindelijk is er altijd maar één winnaar en 
dat waren ook in dit geval weer de organise
rende studentjes en ongelofelijk, maar waar: 
Sjaak. Voor hem was het woord ‘zakkenvuller’ 
op zijn plaats. In de pauze van het Casino, 
toen de studentjes ons hele Anonymusbudget 
opdronken, trad er een Linedance groep op. 
Voorwaar een alleraardigste bezigheid voor 
een ieder die denkt geen ritmegevoel te heb
ben. Als je maar kunt tellen, dan komt alles 
goed. Menigeen heeft na de demonstratie 
nog meegedaan, waarbij bleek dat het geen 

eenvoudig spelletje was. Al met al was het een 
heerlijke avond, waarbij de wegblijvers weer 
ongelijk kregen.

Tortelduifjes
Op 17 november hadden we dan weer het jaar
lijkse kleiduivenschieten, waarbij het er niet 
om gaat om ook maar iets te raken. Hoe zou 
dat ook kunnen. Uit allerlei posities scheren 
die kleiduiven langs je heen. Het geweer is 
van een dermate dimensie dat het nauwelijks 
vast te pakken is en richten is door zo’n klein 
gaatje al helemaal niet mogelijk. Toch waren 
er weer mensen die met hun ogen dicht een 
paar tortelduifjes geraakt hebben. Fantastisch. 
Dit alles werd afgesloten met een gezamen
lijke borrel met de leermeesters. ’s Avonds 
was er met de dames de wildmaaltijd en de 
spelletjes om de wildprijzen. Klaverjassen, 

Anonymus blaast uit
Door Rob van Hulst

Anonymus krijgt even een moment rust om uit te blazen na die toch wel redelijk drukke maanden. 
Uitblazen, vooral om weer met frisse moed aan het nieuwe jaar te gaan beginnen. Het jaar waarin 
wij 160 jaar zullen bestaan. Een speciaal programma komt in het volgende Forum.

Line-dancen: ‘Als je maar kunt tellen, 
dan komt alles goed’
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biljarten, kegelen en sjoelen. Zelf had ik de 
zware taak om het sjoelen in goede banen 
te leiden. Een hele opgave met 3,5 dames als 
deelneemsters. Het viel mij dan ook tegen 
dat Lenie Alkema in de achterhoede belandde 
ondanks verwoede pogingen de schijfjes in de 
goede gleufjes te gooien.

Fenomenaal
Op 28 december kwam Sinterklaas onze 
kleintjes weer verblijden met een bezoek. 
Respect voor de heilige man, hoe hij het ieder 
jaar weer doet. Opa’s, oma’s, moeders, vaders, 
tantes houden zich dan op in de bar en staan 
maar door elkaar te tetteren en Sinterklaas 
moet die goedbedoelde flauwekul, door de 
ouders en grootouders opgetekend, over
brengen op die kinderen. Wat kan het die 
kinderen schelen of ze goed kunnen lezen, of 
ze alles van de ara’s weten, mooi een plasje op 
het potje doen. Gelukkig kun jij Sinterklaas 
zijn gezicht niet zien, maar ik kan mij van 
alles voorstellen als hij zijn grote, rode boek 
klaarmaakt. Hij deed het overigens wederom 
fenomenaal en wij zijn blij zo iemand binnen 
onze Sociëteit te hebben.

Heilig
En nu als laatste nog het hoog heilig 
Kerstfeest op 18 december. Als ik dit schrijf 
hebben zich reeds 70 mensen zich opgege
ven en zal het ongetwijfeld vol raken. Wim 
Huisman zorgt weer voor het muzikale gebeu
ren en als hoogtepunt komen de Die Haghe 
Sangers optreden. Een Haags mannenkoor 
dat al meer dan 100 jaar bestaat. Het wordt 
heel mooi.

Hans demonstreert 
huishoudelijk talent 
Geen halve maatregelen werden getroffen 
door Hans Eijzenbach bij het begin van 
het biljarttoernooi op 23 november tegen 
Hilversum 1. Er werd bouwstof op het 
laken geconstateerd. Ondanks zorgvul
dige afdekking van de biljarts kroop het 
stof toch onder het plastic door. Opvegen 
met stoffer en blik bleek geen optie. Dan 
maar de stofzuiger, dacht Hans en loste 
het probleem praktisch met gerouti
neerde hand op. Andries Andrea volgde 
deze huishoudelijke actie en maakte de 
foto met zijn mobiele telefoon. 

Dinerbijeenkomsten 
Damesgroep 2011
De eerste dinerbijeenkomst in 2011 van de 
Damesgroep is op donderdag 27 januari 
in het Sociëteitsgebouw, bar open vanaf 
18.00 uur, diner circa 19.30 uur. U kunt 
zich opgeven bij locatiemanager Tessa, tot 
uiterlijk woensdagmorgen 26  januari, 12.00 
uur telefoon 070 3 64 31 42.

Verdere dinerbijeenkomsten in 2011 zijn 
gepland op 5 april, 26  mei, 22 september en 
24 november. Wijzigingen voorbehouden.

Veel geluk, voorspoed en goede gezondheid 
voor u allen in het nieuwe jaar.

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



38  Het Forum  december 2010

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



39  Het Forum  november 2010Het Forum September 2010 39

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.
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