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Pessimisme of optimisme?
Voltaire zei eens: ‘Onze grootste vijand is de verve
ling’. Ik waag het niet om dit te betwisten maar 
ik denk dat op dit moment pessimisme ook een 
goede kans maakt.

Je kunt geen krant openslaan, geen radio aanzet
ten, geen tv kijken of je wordt overspoeld met het 
woord crisis. Euro crisis, Griekse crisis, Arabische 
lentecrisis en ik zou nog even door kunnen gaan.

Het woord crisis zet een toon en wel naar mijn 
gevoel een pessimistische. De Dikke van Dale 
geeft aan dat het woord uit het grieks komt! 
Waarom verbaast dat ons niet in deze tijd?
Naast andere verklaringen voor het woord zegt 
Van Dale ook: ‘crisis in het economisch leven: 
periode waarin het krediet algemeen geschokt is, 
tijd van slapte en werkeloosheid’. Dat lijken wij nu 
aan den lijve te ondervinden in deze dagen voor 
kerstmis. Juist nu bekruipen je dan extra gevoe
lens van pessimisme. Hoe zal het gaan met mijn 
baan, mijn salaris, mijn pensioen, onze ziekte
kosten of dat van onze kinderen?

Er is ook een andere omschrijving te vinden: 
‘wending, keerpunt’ en dat geeft een gevoel van 
optimisme. Het diepste punt gehad en weer op 
weg naar boven. Misschien nog hier en daar een 
tegenslag maar dan de goede weg op. Dat past ook 
in de naderende kerst, feest van licht, nieuw leven,  
hoop, optimisme.

Laat optimisme in deze donkere dagen prevale
ren boven pessimisme. Geniet van dit eindejaars 
Forum bij de kerstboom in de warme sfeer van 
gezin, familie en vrienden. 

Het bestuur wenst u zorgeloze en gezellige  
feestdagen.  

Voorwoord
Door Theo Damen
voorzitter

   Het 
Forum
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Bestuurswisseling 2012
Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 
2 maart 2011 heeft Cees Buskens bij zijn 
herbenoeming als Commissaris Gebouwen 
aangegeven, na deze functie 30 jaar te hebben 
uitgeoefend, aan zijn laatste termijn te begin
nen. Het bestuur stelt voor onze penning
meester Menno Alkema als zijn opvolger te 
benoemen.
Deze stoelwisseling betekent dat de functie 
van penningmeester vacant komt.
Voor deze positie wordt door het Bestuur 
Peter Robijns, thans lid van het Bestuur, voor
gedragen. Als nieuw lid van het Bestuur wordt 
voorgesteld Hans Knoester te benoemen. 
Hoewel het bestuur uiteraard verheugd is over 
de vlotte voordracht van kandidaten voor de 
ontstane vacatures wijst zij met nadruk op het 
vigerende recht van kandidaatstelling door de 
leden. In dit kader worden geïnteresseerden 
in een bestuursfunctie verzocht zich daarvoor 
schriftelijk aan te melden. Deze aanmelding 
dient uiterlijk plaats te vinden 5 dagen vóór de 
Algemene Ledenvergadering, maar bij voor
keur in een eerder stadium.

Ledenbestand
In de vergadering van 31 oktober heeft het 
Bestuur het positief advies van de Ballotage
commissie overgenomen en besloten Harry 
Bovenlander, Thomas Bijloo, Wijnand 
Hoosemans en Piet van Woerden als nieuwe 
leden aan te nemen. Inmiddels heeft de voor
zitter de vier heren op 9 november tijdens het 
diner de sociëteitsdas overhandigd. Rekening 
houdend met een aantal opzeggingen zal de 
ledenthermometer eind 2011 op 113 staan, 
waarna hopelijk de weg naar boven kan wor
den ingezet.

Kennismakingsbijeenkomsten
De door de wervingscommissie georgani
seerde kennismakingsbijeenkomsten van 
26 oktober en 9 november waren succesvol. In 
totaliteit werden 40 gasten  verwelkomd, die 
na afloop blijk gaven de avond als zeer onder
houdend en inspirerend te hebben ervaren. 
Volgens afspraak krijgen de deelnemers 
binnenkort als herinnering een brief met 
foto, waarbij subtiel wordt gezinspeeld op een 
mogelijk vervolgbezoek aan onze Sociëteit. 
Uiteraard zullen de diverse gastheren hierbij 
worden betrokken.

Vanachter de Bestuurstafel
Door Peter Robijns

‘Bij ons in De Residentie’ 
Op 27 oktober waren de voorzitter en enkele 
leden getuigen van de uitreiking van de eerste 
Glossy ‘Bij ons in De Residentie’ door oud
wethouder Frits Huffnagel aan cabaretier Paul 
van Vliet. Initiatiefnemer en hoofdredacteur 
van dit hoogwaardige  Haagse tijdschrift is 
Gijsbert Spierenburg, die in het kader van de 
oplevering van de restauratie en de viering 
van het 160 jarig jubileum zeer belangstel
lend een bezoek bracht aan onze Sociëteit. De 
opbrengst van deze oprechte interesse vormt 
een uitgebreid artikel en uitgebreide foto
rapportage van onze Sociëteit in dit magazine. 
Een aantal exemplaren ligt ter inzage in de 
bibliotheek. Onze secretaris heeft de pagina’s 
inmiddels als PDF aan de leden verzonden. 

Veel nieuwe gezichten
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Kerst- en Nieuwjaarsbijeenkomst
Als speciale service treft u hier de data van 
beide traditionele evenementen aan.
Het Kerstdiner vindt plaats op zaterdag 
17 december en de Nieuwjaarsreceptie zal 
gehouden worden op zondag 8 januari 2012. 
Het Bestuur rekent op een grote belangstel
ling voor deze jaarlijkse hoogtepunten binnen 
onze Sociëteit.

Algemene Leden Vergadering 
De Algemene Leden Vergadering zal volgend 
jaar gehouden worden op woensdag 7 maart, 
dit in afwijking van de datum die in het 
ledenboekje staat vermeld.

Mores van de Sociëteit
Het Bestuur vraagt nogmaals aandacht voor 
een correcte naleving van het begroetingspro
tocol, zoals vastgelegd in het Reglement van 
Orde. Niet zelden wordt geconstateerd dat 
leden het drankje aan de bar prioriteit geven 
boven de handdruk aan hun soosvrienden. 
Het Bestuur hecht eraan dat de mores in acht 
worden genomen en dat leden elkaar op hun 
gedrag aanspreken en corrigeren.

Jaarlijkse uitgaansdag 
Het Bestuur stemt in met het verzoek van de 
organisatoren Rinus de Haas en Henk van der 
Maten om de uitgaansdag om programma
technische redenen te organiseren op dinsdag 
10 januari in plaats van op de gebruikelijke 
maandag. Deze verschuiving geldt als een 
eenmalige uitzondering. 

Intrekking volmacht 
Het Bestuur heeft op 3 oktober de bijzon
dere financiële volmacht, die in het kader 
van de restauratie op 7 december 2009 aan 
de Commissaris Gebouwen Cees Buskens 
was verstrekt, weer ingetrokken. De porte
feuillehouder werd nog eens bedankt voor 
de wijze waarop met ondersteuning van 
Gerard Hoogerwerf deze majeure operatie 
ook in budgettaire zin is voltooid. Tijdens 
de Algemene Vergadering van 7 maart a.s. 
staat uiteraard de formele goedkeuring op de 
agenda.  

08.45 Vertrek Station Voorburg.
10.00 Aankomst Militair Luchtvaartmuseum in 

Soesterberg. We gaan kijken wat heeft 
 gevlogen en nog steeds vliegt.
11.45 Vertrek naar Oegstgeest.
13.00 Aankomst Corpus voor een reis door de mens. 
16.30 Vertrek naar Leiden.
17.00  Aankomst restaurant Engelberthahoeve. 
17.45 Diner met keuze uit vlees of vis

Rinus de Haas & Henk van der Maten

Soosuitje
We zien ze vliegen en maken
een reis door de mens

Op dinsdag 10 januari vindt 
het jaarlijkse ‘sociëteits-
uitje’ plaats. De dagtocht 
voert naar Soesterberg, 
Oegstgeest en Leiden en 
ziet er als volgt uit.

Nieuwe bepantsering 
Engelse ambassade
De directe omgeving van de Sociëteit geldt als 
een van de zwaarst beveiligde gebieden van 
Den Haag. Dat is bedoeld ter bescherming 
van de Engelse ambassade op de hoek van de 
Kleine Kazernestraat en het Lange Voorhout. 
Voor het gebouw is in november een groot 
aantal dikke stalen palen geplaatst als nieuwe 
vorm van bepantsering. De palen zijn meters 
diep in de grond verankerd. Rond de ingang 
van de ambassade aan de Kleine Kazernestraat 
hangen circa tien camera’s, tot en met die ene 
aan de gevel van de Sociëteit die 24 uur per dag 
registreren wie er passeert. Vast en zeker dat 
de Britse beveiligingsmensen in de ambassade 
ook van tijd tot tijd leden van de Sociëteit op 
hun scherm voorbij zien komen.  
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NBM B.V.

vraagt te koop

WOON-WINKELHUIZEN
PORTIEK,

FLATS en/of
BEDRIJFSGEBOUWEN

in verhuurde toestand

Brieven met aanbiedingen:  
J. Knijnenburg

Vinkweg 3
2331 AV Leiden

      Fax  071 531 54 09

NBM B.V.
BELEGGINGSMIJ. 

Forensische 
onderzoeken &

fi nanciële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden

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

M.O.B. Accountancy B.V.

The complete wardrobe
evening
country 
town

shirts - bespoke
ready to wear

suits - made to measure

F.G. van den Heuvel

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

Arthur Planken
NVM makelaar/taxateur o.z.

Haagweg 171, 2281 AJ Rijswijk 

t 070 399 36 34
f 070 390 78 14
m 06 538 00 273
i www.hoogenraad.nl
e  a.planken@hoogenraad.nl
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Wat er toch niet allemaal gebeurt binnen onze Sociëteit. We zien meer dan ooit dat er 
sprake is van dynamiek en initiatieven. Ook in deze editie van het Forum staan er weer 
veel voorbeelden van. 

Van de Redactie
Door Alfred van Bunge

Zo sloeg Anonymus toe met de Franse avond (chapeau), vond een eerste smaakvolle bijeenkomst 
plaats van de kookclub (zie foto), kregen we twee volle pagina’s aandacht in het nieuwe blad “Bij 
ons in de Residentie,” zijn de twee kennismakings
bijeenkomsten zeer succesvol verlopen, pakken de 
biljarters landelijk mooie punten, traden nieuwe leden 
toe, volgden we enkele bijzondere reizen van leden en 
gingen we op bezoek bij de Koninklijke Stallen. 
Een en al actie en enthousiasme dus daar aan de 
Kazernestraat. Zo het jaar uit te gaan biedt wel heel 
fraai perspectief voor 2012. De levendigheid die we 
samen binnen de Sociëteit tentoonspreiden komt 
de bezoekfrequentie zeker ten goede. Het is hier 
immers aangenaam toeven. Zegt het dus voort en 
draag daarmee persoonlijk verder bij aan inhoud 
en uitstraling van ons aller Sociëteit. Dat is de kroon op de inspanning van velen. De redactie blijft 
de bewegingen natuurlijk op de voet volgen.

De kookclub voor de eerste keer in actie.



Stevinstraat 249
2587 EJ  Den Haag

Tel. 070 328 39 06
 06 531 83 004

Fax  070 328 39 07

info@dpsproperties.nl
www.dpsproperties.nl

Donald Schuurman

PROPERTIES BV

Aankoop

Verkoop

Bemiddeling van
onroerende goederen

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

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

Herman Scholten

Menno Alkema

“Dat zijn wij”

uw wensen, ons werk

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

‘Het leven is te kort om slechte wijn te drinken’
www.uphofwijnen.nl      mobiel 06-51.723.612  of  tel. 070-393.49.58
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Talent
Wat maakt iemand tot een talent? Dat vroeg ik mij een tijdje geleden af toen ik bekend raakte met het 
werk van de jonge kunstenaar Daan van Velzen uit Leidschendam. Over hem zo direct meer, maar eerst 
maar eens wat gedachten.

Het wordt helemaal om moedeloos te worden als je 
het boek ‘Wij zijn ons brein’ van Dick Schwaab leest. 
Alles lijkt dan al bij de geboorte vastgelegd.
Ik ben een liefhebber van oud Hollandse winter
schilderijen, werk van Koekoek en Schelfhout en toen 
ik bovengenoemd – in mijn ogen jong talent – sprak 
en zijn werk tot dan toe zag besloot ik een opdracht 
voor een winterlandschap te geven. Een aantal van u 
heeft onlangs het resultaat al mogen bewonderen. Is 
dat talent of niet? Of voor Daan een grote toekomst 
is weggelegd als schilder? De tijd zal het leren. Alle 
theorieën ten spijt, het maakt mij niet uit. Ik geniet 
van het resultaat.

Talent? Kijk, in het geval van Cruijff is het duide
lijk!? Dat is logisch! Zijn onnavolgbare passes, de 
prachtige doelpunten, de schitterende combinaties 
in de hoogtijdagen van het Nederlandse voetbal, ze 
staan allemaal in ons collectieve geheugen. En toch 
heeft hij niets van huis uit meegekregen. Alleen het 
staatvoetbal in de Amsterdamse Watergraafsmeer en 
zijn ranke lijf bepaalden zijn toekomst. 
Wetenschappelijk gezien wordt wat we zijn bepaald 
door het genotype, zeg maar het erfelijk patroon 
en het fenotype, zeg maar de omgeving waarin die 
genen opgroeien. Bij Cruijff was er dus eigenlijk geen 
reden om te vermoeden dat hij zo’n wereld talent was. 

Als allebei (genen en omgeving) meewerken is de 
kans groot dat talent tot zijn recht komt, maar toch 
ook is dat niet altijd een garantie. Hoeveel zonen 
van bekende vaders zijn niet gebukt gegaan onder 
de roem van hun vader en hebben nooit dat niveau 
van roem geëvenaard . De jonge Drees kreeg nooit 
de roem van de oude Drees. Jordi Cruijff niet die 
van vader Johan. Je zou toch zeggen dat in zulke 
gevallen juist alles (de genen en de omgeving) meezit. 
Maar niks hoor, mooie theorie maar de praktijk is 
weerbarstiger.

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

Daan van Velsen (16) zit in 4 HAVO op het Dalton. 
Schilderen is helemaal zijn ding. Van jongs af aan 
tekende hij al dieren en vogels. Hij leerde op zijn 14e  
klassiek portretschilderen (oude meesters technieken) van 
Arjan van Gent. Om zich verder te bekwamen kopieert 
hij oude meesters. Daan schildert nu nog van alles zoals 
landschappen, stillevens en vogels. Het winterlandschap 
van Schelfhout maakte hij voor Cees Postema. We gaan 
nog veel van Daan horen! Zonder meer een talent in de 
dop. Op de foto staat hij oog in oog met zijn Rubens.
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De biljartafdeling van de soos (Touché gehe
ten) floreert zoals van ouds! Weer hebben 2 
nieuwe leden zich aangesloten en wel Jos 
Runderkamp en Rob Jansen. Deze sport wordt 
dus veelal door “gepensioneerden” beoefend. 
Het 4e biljart (is niet te repareren) wordt node 
gemist.  Met spanning wordt er gewacht op 
het akkoord van het bestuur om een nieuw 
“tweedehands” biljart te mogen aanschaffen. 
Ook de verlichting boven de biljarts verdient 
aandacht. Ze worden vaak “opgeknoopt” voor 
evenementen, maar niet meer “ontknoopt” 
en is het biljart donker wanneer er gespeeld 

moet worden! Deventer had er ook last van 
op 1 november hoorde ik in de wandelgangen 
(een nieuwe truc van de captain van het A  
team?!)

De competities Libre en Bandstoten 2010 en 
2011 zijn gestreden en als alles mee zit, worden 
de prijzen maandag 12 december op de soos 
onder het genot van een  “etentje” uitgereikt. 
Wij hanteren de Belgische telling, dat betekent 
wanneer je verliest je toch punten krijgt. Winst 
levert 12 punten op en als je pech hebt kun je 
met 12 – 9 verliezen. Een gelijk spel betekent 

‘Wie het m’n woapen weggenomen?’
Het kan hoog oplopen rond het biljart 
Door Marius Roeterdink

Uitslag van de interne Libre competitie

1e Kampioen Rinus de Haas 20 – 14 – 0 – 6 208 punten

1e Runner up Paul Vos 20 – 11 – 1 – 8 202 punten

2e Runner up Stef Koot   20 – 10 – 1 – 9 202 punten
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11 punten elk. Libre was dan ook tot de laatste 
wedstrijd super spannend. Rinus met 3 meer 
gewonnen wedstrijden heeft slechts 6 punten 
meer dan de runner ups! 
Zo dom zijn de Belgen dus ook weer niet, 
hoewel Jeroom Declerck (de Super Belg) graag 
ook nog eens 2 getallen achter de komma 
wil hebben en niet naar beneden afronden. 
Hij kan af en toe enorm uit zijn dak gaan, als 
het hem niet mee zit in een wedstrijd, dreigt 
dan met: naar huis te gaan, het spel vaarwel 
te zeggen en klaagt over geen ballen op een 
presenteerblaadje te krijgen, de tegenstander 
een te lage handicap heeft, maar als hij dan 
toch wint….! Hij liep eens een paar jaar gele
den een keer in de grote zaal van de sociëteit 
Amicitia in Amersfoort en riep: “Woar is men 
woapen, woar is m’n woapen dan, wie het hem 
weggenomen?” Toen werd Den Haag pas echt 
goed bekend!

De Bandstoten competitie is ongeslagen 
gewonnen door Jan Kersten! In de nieuwe 
competitie, die net begonnen is krijgt hij 
meer tegenstand! Zo gauw als Jos en Rob hun 
10 wedstrijden hebben gespeeld voor het 
bepalen van hun moyennes, gaan we aan de 
slag met de nieuwe Libre competitie.

Keus, ballen en pomerans spoorloos
In CNS verband doet vooral het 6 team goede 
zaken, gewonnen van Haarlem, gewonnen van 
Hilversum en gewonnen van de kampioens
ploeg Deventer! (in het donker?) 
Nog 2 wedstrijden staan op het programma: 
dinsdag 28 februari tegen Amersfoort thuis, 
aanvang 11.00 uur (supporters zijn van harte 
welkom) en 27 maart tegen Zwolle uit. 
Andries Andrea blijkt een prima captain / trai
ner van dit team te zijn! Vind dan ook, dat hij 
dat moet blijven doen, vooral voor het geld wat 
hij ervoor krijgt! Ook de 2 3teams zijn op stoot 
en het zal wat worden als wij de bekers naar 
Den Haag halen; team 1 voor de 2e maal.

Een aantal keus van leden zijn uit het keuenhok 
verdwenen en ook de ballen in de la onder het 
biljart zijn weg. De keuen standaard stond vol 
met keuen, die gerepareerd waren en voor vrij 
gebruik gereed stonden in de grote zaal. Nu 
zijn er nog maar 2 over zonder pomerans er op, 
de rest is spoorloos! Dit kan natuurlijk niet en 
hiervoor moet een oplossing worden gezocht!

Hopelijk zal ook dit jaar zwaar en fair gestreden 
worden voor de eer om met de wisselbekers 
naar moeder de vrouw thuis te mogen gaan.

‘Buurvrouw’ Lola 
rekent op brokjes
Wellicht heeft u wel eens in of 
rond de Sociëteit Lola de huispoes 
gezien, vaak miauwend en altijd 
op zoek naar een brokje lekkers. 
De mensen van de Rekenkamer 
tegenover de Sociëteit zien Lola 
vrijwel dagelijks voorbij stappen en 
er is zelfs sprake van een innig con-
tact. Lola hoeft maar te miauwen 
of een van de ambtenaren opent 
het raam en geeft deze roodbonte 
‘buurvrouw’ wat te eten. Daar kan 
de poes op rekenen!  
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Verbouwingen
Renovatie
Onderhoud
Uitbouwen

T (070) 3603266    F (070) 3603366    M 06 53483588    E ldebruin@hetnet.nl

 Leo de Bruin
 Aannemer van onderhoudswerken

Andries Andrea Assurantiën

pensioen- en 
lijfrenteoplossingen

A. Andrea 
06-26014355

 

VERZEKERINGEN    PENSIOENEN   HYPOTHEKEN

Herenmode - Maatconfectie - Maatoverhemden

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

www.weimar-herenmode.nl 

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

Koos van der Kruk

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen www.borgdor� .nl

DE REALISTISCHE MAKELAAR

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

Wateringen - Monster - Den Haag - Vlaardingen www.borgdor� .nl

DE REALISTISCHE MAKELAAR

Den Haag - (070) 312 49 00
denhaag@borgdor� .nl
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Deze rubriek in Het Forum (aflevering 4) gaat over wetenswaardigheden in de omgeving van onze 
Sociëteit, zoals bijzondere gebouwen die deel uit maken van een karakteristieke straatbeeld in Den 
Haag. Echt links en rechts van de Sociëteit dus.

Links & rechts van de Sociëteit  Door Bert Lemckert

KNEUTERDIJK 22. In dit complex, dat door-
loopt tot wel 100 meter in de Parkstraat, is 
de Raad van State gehuisvest. Het was ooit 
het voormalige woonhuis van Johan van 
Oldenbarnevelt. In 2009 begon een gron-
dige restauratie en werden er nieuwe delen 
aan toegevoegd die tot tegenover het paleis 
aan het  Noordeinde zichtbaar zijn. Het 
gehele complex van de Raad van State werd 
in oktober 2011 geopend door Koningin 
Beatrix en maakte zij voor het eerst kennis 
met de werkplekken van de circa 650 mede-
werkers die deel uitmaken van dit hoogste 
College van Staat. 250 van hen zijn juristen.

PARKSTRAAT 65A. Hier huist de Heilige Jacobus de 
Meerdere Kerk. Deze neogotische kerk met haar 91 
meter hoge toren is gebouwd door P.J.H. Cuypers in 
1875-1876 en is het enige bouwwerk van deze beroemde 
bouwmeester in Den Haag. Achter in de kerk, onder 
de orgeltribune, staan houten beelden van Maria en 
Jozef in barokstijl daterend uit circa 1700. De beelden 
komen uit de schuilkerk aan de Oude Molstraat. In 
2002 begon een omvangrijke restauratie van het kerk-
gebouw, die in 2010 werd voltooid. In deze kerk zwaait 
pastoor dr Ad van der Helm de scepter, die eerder dit 
jaar de Sociëteit bezocht.

SCHOORSTEENVEGERSTRAAT. Dit wel 
heel smalle doorgangetje komt uit op het 
Lange Voorhout en ligt vrijwel naast Pulchri 
Studio. Het straatje droeg in het begin van 
de 17e eeuw de naam ‘Schrootsenstraatje’, 
genoemd naar Jonkheer Jacob Schroots, 
heer van Wern en eigenaar van een aan-
grenzend perceel. In de volksmond kreeg 
het de naam ‘Schroot zijn straatje’. Later 
werd er Schoorsteenstraatje van gemaakt 
en weer later kreeg het zijn huidige naam. 
Deze verwijst dus niet naar het gilde van 
schoorsteenvegers, want vanuit de straat is 
geen schoorsteen te ontdekken. 
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In de biechtstoel met 
Cees Buskens
Door ‘frater’ Lex van Hulst

Toegegeven! Het kostte mij een gebakje. Maar 
daarvoor krijg je heel wat terug. Sterker, dan 
zit je ineens tegenover de Cees Buskens: Icoon 
en coryfee van onze Sociëteit. Schoon aan de 
haak. En hoewel de stoom nog uit zijn oren 
komt van de douche na zijn dagelijkse activi
teiten op de Sportschool, oogt hij monter. Zijn 
dagelijkse workout om 07.00 uur straalt een 
en al frisheid uit. Laat niemand mij vertellen, 
dat teen en tander ’s morgens vroeg onfris zou 
zijn. Integendeel. 

Het is dat Ajax wat uit de buurt ligt, maar 
met Cees hebben wij onze eigen godenzoon 

in Voorburg e.o. Die frisheid blijkt nodig. 
Immers Cees duikt gelijk terug naar, jazeker, 
het jaar 1967. En dat jaar kende hele mooie 
avonden. Zo mooi dat jonge Cees met een 
aantal leeftijdsgenoten zat te filosoferen over 
het nog aangenamer doorbrengen van een 
avond in een passende ambiance. Nou wil het 
toeval dat oude Jan Hessing (wie kent hem 
niet?) in passende samenwerking met Gerard 
Duivesteijn in contact kwam met Cees. 
En hoe gaat het dan? Nou eerst even prettig 
bijpraten over een aantal van negen gezellige 
doden natuurlijk, die de soos kennelijk epide
misch ontvallen waren. 

Commissaris 
Gebouwen
houdt het voor 
gezien
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‘Duffe toestand’
Hessing zag een nijpende lacune en Cees zou 
Cees niet zijn, om direct in dit gapende gat te 
duiken. IJzersterk rekruteerde hij zijn negen 
vrienden en gezamenlijk meldden zij zich 
als toekomstig lid. Negen jonge kuitenbijters 
troffen in de Kazernestraat een dependance 
aan van het HTO, het Haagsch Tehuis Voor 
Ouderen. De jongelui belandden in een gezel
schap oudere heren en netjes gezegd, zouden 
wij kunnen zeggen, in een wat ‘duffe’ toestand. 
De  hoofdrol was weggelegd voor een bataljon 
bridgers. En dan bridgers, die om 19.45 uur 
al aan de poort stonden te rammelen om te 
mogen beginnen. Meer dan een her en der 
verdwaalde kegelaar en soms een enthousiaste 
maar loslopende loensende solistische biljarter 
maakte het magere decorum compleet. Toch 
wekte deze activiteiten de toorn van de brid
gers op, die luidruchtig vroegen wanneer die 
verrekte herrie nou eens over was bij de jonge 
‘honden’. Kom daar nu maar eens om! Immers, 
de laatste 1520 jaar is, volgens Cees, de sociëteit 
weer een sociëteit geworden. De grote zaal is 
in ere hersteld en het is op de woensdag een 
feestje. Niemand wordt meer aan zijn lot over
gelaten. In ieder geval niet zo als in de beginja
ren zeventig. 

Misverstandjes
Toen dan ook Vader Van Hulst jonge Cees het 
bestuur insmoesde, werd deze op 3 april 1982 
benoemd tot Commissaris Gebouwen. En 
voor wie stiekem naar het jaartal kijkt en heeft 
meegerekend, is de conclusie juist dat dit jaar 
zijn 30jarig bestuurslid volgemaakt wordt. Een 
geweldige prestatie. Maar als een echte voetbal
ler stopt Cees op zijn ‘hoogtepunt’. Resteert 
het feit, dat hij met Hans Lamb 43 jaar lid is en 
daarmee de oudste leden zijn en daar ijzeren
heinig mee doorgaat. 
Cees was het jongste bestuurslid, dat zich 
direct liet gelden. Waren er eerst nogal wat 
slordige misverstandjes met secretaris Kuiper 
over de verbouwing van de bar in de vroege 
‘middeleeuwen’, maar die werden opgelost. 
En Cees was tenslotte ‘wild’ en ‘jongde’ wat. 
Zijn start was sterk. Hij begon, met wat nu het 
rookcrematorium is, oftewel de kegelzaal aan 

te kleden en wat actueler in te richten. Het 
ledental dijde uit, de bezetting op de woens
dagavond nam toe en er werd weer gegeten. En 
eenmaal lekker op drift (hoezo Cees en ‘drift’?) 
werd de bridgepenoze tot andere gedach
ten gebracht. Onder de meer dan bezielende 
leiding van onze architect, werden de biljarts 
gerelokaliseerd, waardoor er meer ruimte was 
bij bar en serre. 

Sodom en Gomorra 
Dit tot grote ergernis van erelid Bep van 
Leeuwen (hij ruste in vrede), die het Sodom en 
Gomorra al voor zich zag met die drieste jonge 
‘honden’. Totale dronkenschap en hier en daar 
een nooddruftig delirium bleven uit. Eenmaal 
van het ‘succes’ geproefd te hebben werd ook 
de Grote Zaal weer omgetoverd tot dinerplaats 
op de woensdagavond en is het derhalve, zoals 
gezegd, veel meer een socië teit geworden. En 
Cees? Nou, Cees werkte keihard door. En dat 
alles voor niks, nada en niente. Sterker! Diverse 
voorzitters betaalden alleen die rekeningen 
die door Cees geparafeerd waren en niet, zoals 
eerder genoemde van Leeuwen, met hier en 
daar een loslopend bonnetje. Een en ander 
resulteerde wel dat erelid Van Leeuwen voor 

Hij is niet weggelegd
voor prietpraat en

gemopper

Bij de tijd blijven: klok 
op wintertijd
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is op zoek naar versterking
is een business to business telemarketing bureau
is een kwaliteitsbureau, levert vakwerk
is géén call center
voert hoogwaardige opdrachten uit
werkt alleen met goed opgeleide mensen

verkoopt niets aan de telefoon, 
maar biedt verkoopondersteuning

 ZOEKT MET SPOED EEN VERKOOPONDERSTEUNER 
DIE ENTHOUSIAST WORDT VAN DE ONDERSTAANDE 

OMSCHRIJVING EN GRAAG DEEL UIT WIL MAKEN VAN DIT TEAM.

het team
 heeft een team van verkoopondersteuners. Zij zijn 

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

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

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

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

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

locatie
 is gevestigd op de grens van het Statenkwartier en 

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

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

VERTEL!

biedt verkoopondersteuning!

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

Groot Hertoginnelaan 166
2517 EV Den Haag

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

Meer informatie? 
Neem contact op met Carla Boom-Meeuwisse

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

Kwaliteit en onderscheid

Bemiddeling bij

Aan- en verkoop van beleggingen

Onroerend goed portefeuilles

Taxaties van beleggingen en 
commercieel o.g.

Dr. Kuyperstraat 14

2514 BB Den Haag

Telefoon 070 364 49 59

Telefax 070 356 26 78

Privé 070 386 58 48

WOLGA 2    •    2491 BJ  DEN HAAG    •    NEDERLAND

UTS VAN DER GEEST
RIJSWIJK

UTS VAN DER GEEST
DEN HAAG

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

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

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

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

bezoek ons op: www.utsvandergeest.nl of bel: 070 399 42 41
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zijn lidmaatschap bedankte en de zaak gezond 
op de rails stond. Einde van een lidmaatschap 
maar de zaak denderde voort. Het 150jarig 
bestaan vroeg alle aandacht en had zo’n impact, 
dat de Commissaris Gebouwen terecht  een 
hoofdrol speelde. Dankzij zijn tomeloze inzet, 
werd onder andere door Cees een compleet 
nieuwe bar opgeleverd. 

Gouden ‘handjes’ 
Mede door zijn grote netwerk werden sponso
ren gezocht en gevonden, die Cees’ hobby han
den en voeten gaven. En zijn overige lichaams
delen, twee gouden handjes, realiseerden een 
monument binnen onze Soos, dat terecht zijn 
naam draagt! Inmiddels weten wij niet beter, 
maar door het volwassen fröbelwerk  kreeg de 
Sociëteit weer ‘smoel’. Op de vraag aan Cees of 
hij zich soms niet in een slangenkuil begeeft, 
meldt hij luid en duidelijk dat de bestuurs
vergaderingen weliswaar niet Cees’ zijn meest 
favoriete uitjes waren, maar met plezier werd 
deelgenomen aan alles wat goed en slecht was 
voor onze Sociëteit. En dan hebben wij natuur
lijk ook Mevrouw Buskens, voor insiders, 
gewoon Lies! Jazeker, onverbiddelijk aanwezig. 
En dertig jaar bestuurslid is natuurlijk onge
looflijk leuk, maar het rechtvaardigde ook dé 

vraag van Lies aan Cees of er ook niet af en toe 
gewerkt moest worden. Immers, de spruitjes 
moesten ook betaald worden. Of de asperges! 
(wanneer spreken wij weer eens af, Lies?) 

Veel versierd
Cees bleef doorgaan en heeft heel veel ‘ver
sierd’ voor de Sociëteit. Hij schroomt niet 
om talloze nieuwe leden te introduceren. Het 
verhaal gaat dat nog slechts 3 ½  Voorburger lid 
moet worden en dan is Voorburg in zijn totali
teit lid. Zijn belangrijkste zegepralen waren op 
dit gebied de introductie van zoon Ton en neef 
Otto van Diepen. Nou is Cees daar duidelijk in. 
Hij wijst tenslotte terecht, dat het ieders taak 
en plicht is om in brede relatiekring te kijken 
of er nieuwe leden in te zetten en te introdu
ceren zijn. Laat daar geen misverstand over 
bestaan. Immers, het gaat met name over de 
noodzakelijke verjonging in onze Sociëteit. 

Menno Alkema kandidaat opvolger
Cees gaat dus stoppen! En het gaat hem aan 
zijn hart! Dertig jaar commissaris, is mooi 
geweest. Menno Alkema (nou, jong?) gaat zijn 
portefeuille volgend jaar maart overnemen. 
Moeilijke taak voor Menno. Immers, onze 
architect Buskens neemt afscheid met zijn 
masterpiece. De restauratie van de Sociëteit 
heeft hij op een ongelooflijke wijze gereali
seerd. Ook al betekende dat, dat in diverse 
zomers de wekker in Hoogmade om zes uur 
afging en Cees zich ’s morgens om zeven uur 
meldde om allerhande hand en spandiensten 
in de Kazernestraat te verrichten. Hij is ervoor 
bedankt en het is jammer dat hij al een heel 
weefgetouw vol lintjes heeft. Maar er schijnt 
nog plek te zijn op zijn rechterrevers. 

Cees, het was klasse! En als het eenmaal 
zover is, zijn er talloze leden, die over jou iets 
verstandigs en passends kunnen zeggen. En 
terecht! Dan zul je ook zien, dat jij je niet meer 
hoeft te ergeren aan prietpraat en gemopper. 
Dan kun je weer rustig eten. Zodat niet een 
azijnpisser iets op te merken heeft over het 
eten en dat ¾ meteen van de tafel meelult, dat 
het weer mis was met de ‘vreterij’. Bedankt, 
Cees.

Tomeloze inzet
leverde een

nieuwe bar op
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Er waren stalletjes met heerlijke Franse 
pate’s, kazen en mooie Franse wijnen van Bert 
Uphof. prachtige Franse dames en minder 
prachtige, maar voor onze dames toch nog wel 
aantrekkelijke, jongemannen die alles wisten 
van entertainen. Ik heb heren de hele avond 
op een stoeltje zien zitten en naar de lieftal
lige dames zien kijken. Een Franse chan

Montmartre aan de Kazernestraat  
door Maitre Rob van Hulst
In de sociëteit vond op 8 oktober een waar gebeurd Frans feest plaats. De sociëteit was omgebouwd 
tot een levensacht Montmartre aan de Kazernestraat. Anonymus had weer eens niets aan het toeval 
overgelaten en heerlijk uitgepakt. Teveel om te beschrijven, maar ik noem hier een groot en groots 
Frans decor met daarop de Sacre Coeur en Montmartre. een megaverlichte Eifeltoren midden in de 
zaal. Het terras van een klassieke bistro met typische tafeltjes en stoelen. Mocht u er geweest zijn, 
u waande zich toch echt in Parijs. 

sonnier met een compaan bracht heerlijke 
muziek voort. Een sneltekenaar portretteerde 
nagenoeg een ieder die zich bij hem ver
voegde (wie is wie onderin?). Menigeen her
kende zichzelf er niet echt in, maar bij nader 
inzien bleek toch de neus het formaat te 
hebben, die de man zo aardig karakteriseerde. 
Of het kapsel, de onderkin, het voorhoofd had 
toch iets afwijkends, dacht men. Oordeel zelf 
en probeer te achterhalen wie wie is.

Al met al teveel dus om te noemen, maar het 
was leuk, gezellig, aangenaam, hartelijk, geani
meerd voor de ‘te weinige’ leden die er waren. 
Dat laatste is toch een probleem. Het werk dat 
Anonymus verzet heeft, de tijd die we er aan 
gespendeerd hebben en het geld dat wij er aan 
uitgegeven hebben, is te veel voor  de onge
veer 30 leden (65 met aanhang) die er waren. 
Ik weet het, ik heb van velen gehoord waarom 
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zij er niet waren, maar de jaarkalender van 
Anonymus wordt steeds in januari bekend 
gemaakt. Is het dan echt nodig om het uitje 
van de kegelclub of de reis naar Turkije pre
cies in dat weekend te organiseren? Ik neem 
niemand iets kwalijk, maar voor komend jaar 
vraag ik U; denk eens aan de kalender van 
Anonymus. Noteer in elk geval 17 december 
als datum voor ons Kerstdiner met een mooi 
stukje entertainment. Anonymus heet u dan 
gaarne van harte welkom.
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Dré Blomjous
oud-adjudant-generaal 

van de Koningin, 
de man achter de foto in 

de Kazernestraat
Door Maxime Hendrickx en 

Alfred van Bunge

Die zoektocht werd iets eenvoudiger toen 
voorzitter Theo Damen een van de ruiters 
meende te herkennen. En ja hoor: beet! 
Een afspraak volgde. We kwamen uit in de 
Koninklijke Stallen, op steenworp afstand van 
de Sociëteit. Met camera en blocnote in de 
aanslag stonden we paraat aan de Hogewal 17 
om kennis te maken met een van de ruiters, 

de luitenantgeneraal buiten dienst André 
Blomjous. Vanuit de Zeestraat naderden de 
twee u van de foto bekende ruiters, groetten 
en begeleidden ons langs de slagboom en de 
wakende Marechaussees. De stevige rit van 
anderhalf uur met een prachtige Fries op deze 
zonnige herfstdag was zowel de heren als de 
paarden goed aan te zien. 

Eens een cavalerist, altijd een cavalerist
In een eerdere editie van Het Forum stond een foto, genomen vanuit de Sociëteit, van twee ruiters 
keurig stapvoets de Kazernestraat door.  Zomaar een matineus ritje door de stad, zo leek het. 
Uw redactie ging op zoek naar ‘het verhaal achter de foto’. Een bijzonder verhaal.

Frits Adolfs en André Blomjous arriveren bij de Koninklijke Stallen.
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Broodnodige beweging
Na de paarden te hebben afgezadeld en in 
hun stal gezet, kregen we een kleine tour 
door de indrukwekkende stallen, voorzien 
van een ruim bemeten binnen en buitenbak. 
Hier staan zo’n 35 paarden met elk een eigen 
functie. De KWPNers (Koninklijk Warmbloed 
Paardenstamboom Nederland) om op te 
rijden tijdens ereescortes, het paard van Hare 
Majesteit zelf, een jong merrieveulen bedoeld 
voor Prinses Amalia, de gitzwarte Friezen en 
de Groninger Paarden om in te spannen. Een 
waar walhalla voor onze aimabele gastheer die 
ochtend. De heer Blomjous, van oorsprong 
Cavalerist van het Regiment Huzaren Prins 
Alexander, is enkele jaren met pensioen. Hij 
rijdt als het even kan nog enkele keren per 
maand om de paarden van de broodnodige 
beweging te voorzien. Zelf woont hij in Breda, 
maar zijn zoon in de Haagse Archipel, dus 
van daaruit kan hij ’s morgens al vroeg in de 
Stallen aanwezig zijn. 

Plichtplegingen
Blomjous rijdt dan altijd met Frits Adolfs, 
voormalig Koetsiermajoor (chef paardentrac
tie), die hem, zoals de generaal b.d. zelf zegt 
‘weer aan het paardrijden heeft gekregen’. 
Toen Blomjous in 2001 aantrad als chef van 
het Militair Huis van de staf van de Koningin, 
had hij er al een klinkende loopbaan binnen 
Defensie opzitten. Tal van onderscheidingen 
vielen hem ten deel. Zo was hij onder meer 
werkzaam in België als assistent chefStaf 
Inlichtingen van de NAVO, Nederlands mili

tair vertegenwoordiger bij de EU en adjudant
generaal van de Koningin. Dat hield onder 
meer in het deelnemen aan staatsbezoeken 
over de hele wereld. Daarbij is het een en 
al precisie wat de klok slaat. Gedurende het 
uitvoeren van deze uitdagende functies was er 
voor het paardrijden weinig gelegenheid. 

Aarzelingen
Kantoorhoudend in Den Haag als chef 
Militair Huis werd hij tijdens de vele plicht
plegingen tot en met Prinsjesdag toe, vaak in 
een koets gereden. Iets dat in zijn ogen toch 
niet geheel paste bij een echte Cavalerist. Hij 
diende dan ook bij de Koningin het verzoek 
in om weer zoveel mogelijk te paard door het 
leven te mogen. Na enige terechte aarzelingen 
werd daarmee ingestemd. De heer Blomjous 
werd, met zeer veel genoegen, weer  ‘ridder te 
paard’. 

Om tijdens het golfen en andere vrijetijds
bestedingen zichzelf en de edele dieren van 
de nodige inspanningen te voorzien, is hij na 
zijn pensionering nog altijd in en rond het 
Haagse te vinden. Nu niet meer opgehaald 
met chauffeur en zich toeleggend op organi
satie en vele bezigheden, maar genietend als 
(oud) Cavalerist van een rit te paard door en 
rond de Residentie; nog steeds te paard als 
Hare Majesteits adjudantgeneraal in bui
tengewone dienst. Daarbij passeert hij bijna 
steevast de Sociëteit aan de Kazernestraat waar 
ook de oorsprong ligt van dit verhaal. 
Wij wensen hem nog vele jaren rijplezier.
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Wij hebben er weinig van gemerkt. Ja, er was 
een taxi staking in Athene. Voor ons was dat een 
heerlijke dag. Wij konden met de groep zonder 
gevaar voor eigen leven de straat oversteken. 
Demonstraties of relletjes hebben wij ook 
gemist. Onze Griekse gids in Athene wuifde 
onze vragen over de crisis meteen weg. Hij 
lachte en zei: ‘Kijk om je heen. De zon schittert 
op de Akropolis, vrolijke mensen, toeristen, 
hardwerkende Atheners, zwerfhonden en… 
een groepje Nederlanders met lastige vragen’.

Op het eiland Corfu kregen wij een Neder
landse vrouwelijke gids mee. Zij was ruim veer
tig jaar geleden als hostess naar Griekenland 
gekomen en met een Griek getrouwd. Ook zij 
bagatelliseerde de crisis en vond de berichtge
ving in de Nederlandse kranten sterk overdre
ven. ‘Op een bevolking van ruim 10 miljoen 
mensen kunnen er natuurlijk géén miljoenen 
ambtenaren zijn. En ook gaat niet iedereen 
voor zijn vijftigste met pensioen. Alleen de 
gevaarlijke beroepen als bijv. brandweerman 
en bankmedewerker’.  Je zal toch maar achter 
het loket zitten zonder gewapend glas! ‘Maar”, 
zei ze, ‘laten we het hebben over de Griekse 
feta, de wijn, de olijven en niet te vergeten de 
democratie die wij Grieken hebben uitgevon
den’! Een campingeigenaar verwelkomde ons 

als gewoonlijk allervriendelijkst. Bij aankomst 
kregen wij een paar internet krantenpagina’s 
zowel in het Nederlands als in het Duits met de 
mededeling: ‘Allemaal overdreven en nog niet 
de helft is waar’. Een betalingsbewijs voor de 
afrekening? Leuk hoor die Grieken: kus, kus, 
flesje wijn. Wij zijn nog nooit zo vaak geknuf
feld en gefêteerd als in Griekenland, maar wij 
wilden toch een rekening. En dat is een beval
ling! Zuchtend en steunend op zoek naar een 
stuk papier, naar een potlood. Uiteindelijk op 
een vodje, bijv. een reepje van een krant, een 
totaalbedrag en een soort handtekening.

Bij het afscheid weer een grote grijns en het 
verzoek om tijdens de winter in Nederland 
heel hard te werken en volgend jaar zomer in 
Griekenland de euro’s weer uit te geven! Hoe 
laconiek kan je zijn?
Voorlopig hangen de Grieken hun eigen 
slingers op: links en rechts van de wegen zagen 
wij in de stralende zon een glinsterend lint van 
lege flessen.
Citaat uit de Telegraaf, maandag 7 november:
‘Oplossing voor de lange duur? Verandering van 
mentaliteit. Alle nieuw geboren baby’s op een herme
tisch afgesloten eiland laten opvoeden door niet
Grieken…… Alleen dán is het over twintig 
jaar anders’.

Nul crisis voor Hans en Ellen Eijzenbach in Griekenland
‘We zijn nog nooit zo geknuffeld’
Met een groep ‘campers en caravans’ hebben wij een rondreis gemaakt door Griekenland en 
de Ionische eilanden. Terug in Nederland werd ons vaak gevraagd of de crisis voor ons 
merkbaar geweest was. Crisis? 

De Klaagmuur
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Taakstelling Exploitatiecommissie
1. Bewaken aan- en afmeldsysteem voor de 

woensdagavond maaltijd.
2. Aankleding zaal en verplaatsen/heropstellen 

biljarts.
3. Schoonhouden zaal.
4. Temperatuurregeling.
5. Organiseren jaarlijkse evaluatie door de leden 

over de catering c.a.
6. Adviseren bestuur over cateraar op basis van 

evaluatie.
7. Het doen van voorstellen aan het bestuur over 

nadere afspraken met de cateraar.
8. Het adviseren van het bestuur over een ander 

exploitatiemodel per verhuring en/of in het 
algemeen.

9. Controle op de kwaliteit van de menu’s
Op basis van menubeschrijving
Op basis van eigen waarneming
Op basis van opmerkingen van klankbordleden
Op basis van klachten uit klachtenboek

10. Terugkoppeling met de cateraar over de kwali-
teit en het doen van verbeteringsvoorstellen.

11. Terugkoppeling naar klagers. Adviseren 
bestuur over deze zaken.

12. Adviseren over prijzen drankjes en maaltijd.
13. Samenstellen lijst van tafelvoorzitters.
14. Instrueren van tafelvoorzitters, protocol bewa-

ken c.q aanpassen.
15. Instrueren/bewaken werkzaamheden cateraar 

m.b.t. tafels en katheder/geluidinstallatie. 
Opstellen protocol voor cateraar.

Taakstelling Bestuur t.b.v. de Exploitatie
1.  Het bewaken van de naleving van het huurcon-

tract van de bedrijfswoning.
2. Het bewaken van de naleving van het huurcon-

tract van het cafe-en restaurantbedrijf.
3. Het ontvangen van het wekelijks overzicht 

verhuringen en opties.

Waar staat de Exploitatiecommissie voor?
Onlangs heeft het Bestuur een overzicht  gemaakt van de verantwoordelijkheden die 
vallen onder de exploitatiecommissie. De taken en actiepunten hierbij op een rij.

4. Het controleren van de berekende huur-
sommen.

5. Het beoordelen van de  geschiktheid van de 
huurders.

6. Het registeren en controleren van het aantal 
verhuringen van de vast contracten.

7. Het voeren van overleg met de cateraar over 
incidentele verlagingen van de huurtarieven.

8. Het samenstellen van het overzicht verhuringen 
en opties  voor de bestuursvergadering.

9. Het evalueren van de berekende huurvergoe-
dingen.

10. Het doen van voorstellen over de aanpassing 
van de berekende  huren.

11. Het bewaken van het energieverbruik middels 
opname van meterstanden, de registratie en 
prognoses van het jaarverbruik.

12. Het informeren aan de cateraar over het ener-
gieverbruik.

13. Meerjarenbegroting opstellen in samenwerking 
met de Commissaris Gebouwen.

14. Overleg over de meerjaren begroting met de 
penningmeester en de administrateur.

15. Het bewaken  van de naleving van het contract 
met BDG.

Wat betreft het aan-en afmelden voor de woensdag-
avondmaaltijd willen wij de leden vragen zich hier 
aan te houden, zodat de cateraar niet voor situaties 
komt te staan dat er niet voldoende maaltijden zijn of 
dat er maaltijden overblijven. Iedereen zou nog eens 
goed moeten kijken of men op de goede lijst staat.

Indien leden klachten hebben over de exploitatie, 
verzoeken wij deze klachten schriftelijk per email of 
brief te sturen naar een van de leden van de exploi-
tatiecommissie.

De exploitatiecommissie,
Leo de Bruin
Rob Jansen
Rien Meijer
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Wat vooraf ging
In aflevering 7 kwam aan de orde dat er in en 
na de 19e eeuw, naast de al bestaande exclusieve 
sociëteiten voor de hoogste maatschappelijke 
standen van adel en aristocratie, óók sociëtei
ten ontstonden die specifiek bedoeld waren als 
trefpunten voor welgestelde en hogere burgers. 
Wat bleek? Veel van die sociëteiten noemden 
zich sociëteiten, zonder het ook echt te zijn. 
En ook dat van de weinige echte er maar een 
paar zijn die een redelijk aantal jaren hebben 
bestaan. De meeste zijn letterlijk spoorloos 
verdwenen. In feite zijn er maar drie met een 
respectabele leeftijd waarover we informatie 
hebben van historische waarde. En zelfs van die 
drie hebben er twee de strijd om het bestaan 
uiteindelijk niet volgehouden. 
Dat zijn De Harmonie en De Eendragt. 

De Harmonie
Het precieze geboortetijdstip van De Harmonie 
kennen we niet. Uit 1798 is enige correspon
dentie bekend inzake een sociëteit met die 
naam, die gevestigd was in het Nieuwe Hol
landsche Koffijhuis aan de Korte Vijverberg. 
Men had dus geen eigen gebouw. Zo’n veertig 
leden troffen elkaar ’s zomers bij een Was
senaarse uitspanning, waar ze het ‘kolfslaan’ 
beoefenden: een voorloper van het moderne 
golfen. 
In 1800 blijken de lokalen van het Nieuwe Hol
landsche Koffijhuis niet meer in gebruik bij 
deze Sociëteit en we vernemen er verder niets 
meer over. Heeft ook De Harmonie haar deu
ren moeten sluiten in de Franse tijd, zoals zo 
veel verenigingen? 
In 1824 meldt de ResidentieAlmanak het be
staan van De Nieuwe Harmonie, met als adres 
de SchuttersDoelen. Dat is het gebouw van de 
voormalige KloveniersDoelen  (zie aflevering 
2) en hetzelfde pand aan de Korte Vijverberg 

als waarin ook het Leesmuseum zijn onderdak 
had, vóór het fuseerde met de Grande Société, 
Club de La Haye (zie aflevering 6). Het is nu het 
Haags Historisch Museum.
Hoogstwaarschijnlijk is De Nieuwe Harmonie 
een voortzetting van De Harmonie. Uit een be
waard gebleven ledenlijst uit 1830 blijkt dat er 
in dat jaar zo’n vijftig leden zijn. Het verblijf  in 
de SchuttersDoelen, vlak bij het eerdere adres 
van het Nieuwe Hollandsche Koffijhuis, bevalt 
de leden niet. Ze hebben klachten over o.a. de 
slordige “service”, de armoedig gemeubileerde 
huurzaal en de slechte kwaliteit van de con
sumpties). Ze achten een eigen gebouw een 
voorwaarde voor het voortbestaan van hun kwij
nende Sociëteit.  Dus moet er een eigen gebouw 
komen, liefst in het echte centrum. Dat komt er 
inderdaad. In 1837.  
In dat jaar 1837 bestaat nog altijd de oudste 
stadsherberg van ’sGravenhage: ‘t Goude Hooft 
op de Groenmarkt, hoek Hoogstraat. En die 

Door
Karel Korswagen

Links’t Goude Hooft aan de Groenmarkt (omstreeks 
1885), gezien vanuit de Venestraat naar de Hoogstraat. 
Van 1837 tot 1895 eigendom van Sociëteit De Harmonie.

stadsherberg (die sinds 1423 de eeuwen trot
seert, in 1660 gerestaureerd door de befaamde 
bouwmeester Pieter Post) staat toevallig te 
koop. Na lang wikken en wegen hapt het Be
stuur toe, gesterkt door een forse aandelene
missie. Konden we in aflevering 2 nog zeggen 
dat we niet weten of er wellicht ooit sinds de 
Middeleeuwen een presociëteitje in ’t Goude 
Hooft heeft gezeten, nu kunnen we met zeker
heid melden dat er sinds 1837 zelfs een echte So
ciëteit in huisde. En er zelfs eigenaar van was.

Een duik in de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’           Ruzies over luie kasteleinesse en haar nog luiere knechts     (8 slot)
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Maar de vreugde en trots van bestuur en le
den zijn slechts van korte duur. Er ontstaan al 
gauw, en in toenemende mate, hooglopende 
ruzies met de luie kasteleinesse en met haar 
nog luiere knechts over slecht onderhoud en 
ruwe behandeling van het interieur, over po
vere verwarming en ontoereikende voorraad 
van dranken, over ongeïnteresseerde bedie
ning en over een armoedige en slecht verlich
te leestafel. Al in 1839 besluiten de opstandige 
leden tot opheffing van De Nieuwe Harmonie, 
en onder de naam De Harmonie een nieuwe 
Sociëteit op te richten in hetzelfde gebouw. 
Maar voor die nieuwe Sociëteit is het gebouw 
op den duur veel te groot. 
In 1872 trokken de leden zich terug in de bo
venlokalen van ‘t Goude Hooft, en verpachtten 
ze de onderverdieping aan een ondernemer, 
ene J.W. Wisse, die kastelein werd van Soci
eteit De Harmonie, en beneden een Grand 
Café opende.
Helaas bleek ook deze manoeuvre een minder 
gouden greep dan Bestuur en leden gehoopt 
hadden. De Sociëteit is in 1895 ontbonden. Ze 
heeft net geen eeuwfeest kunnen vieren.

De Eendragt
Van de lotgevallen van de tweede sociëteit, De 
Eendragt, is nog minder bekend. Omdat ze een 
eerbiedwaardige leeftijd heeft bereikt, maken 
we er hier toch melding van.
Ze werd gesticht in 1817, misschien als voort
zetting van een eerder koffiehuis. In 1833 
waren er 64 leden: gegoede, nijvere burgers, 
handwerkslieden en middenstanders. Men 
had geen eigen gebouw en kwam aanvankelijk 
bijeen in een lokaal bij de visbanken, hoek 
Schoolstraat, vlak bij ’t Goude Hooft. Later in 
een koffiehuis aan het Buitenhof. Huur per 
jaar Fl. 550,.
De sociëteit timmerde niet aan de weg, leefde 
een vrij teruggetrokken bestaan, haalde nau
welijks ooit de Pers, behalve bij haar 50jarig 
jubileum in 1867, dat gevierd werd in 1868. 
Het moet een stijlvol feest zijn geweest.
In 1895 wordt De Eendragt voor het laatst in 
de ResidentieAlmanak vermeld. Hetzelfde 
jaar als waarin ook De Harmonie voor het 
laatst van zich laat horen. 

De derde Sociëteit
Beide sociëteiten hebben de strijd om het be
staan dus niet kunnen volhouden. Dat komt 
mede door het feit dat ze na het midden van de 
19e eeuw zeer te lijden kregen van de concur
rentie en het succes van een derde sociëteit. 
Dat was Sociëteit De Vereeniging, onze sociëteit. 
Opgericht in 1851. 
In vergelijking met De Harmonie en De Een
dragt had De Vereeniging veel meer te bieden. 
Ze had om te beginnen een eigen gebouw (de 
buitenplaats Welgelegen), na aanvankelijk een 
korte huurperiode elders. Dat eigen gebouw 
had een aparte couranten en tijdschriftenka
mer, een ruime kaart en biljartgelegenheid, 
verder vrijwel vanaf het begin een fraaie over
dekte kegelbaan, en (héél bijzonder) ook een 
eigen tuin. Een weelde! Een grote tuin die 
door de zelfs nu nog altijd beroemde tuin
architect Zocher piekfijn werd aangelegd, 
en waarin ’s zomers buitensporten konden 
worden bedreven. Met die lap grond had De 
Vereeniging iets dat andere sociëteiten, zelfs 
de vier grote, ontbeerden (zie aflevering 7). De 
Witte had weliswaar een ‘buitensociëteit’, maar 
men moest toch naar het Haagse Bos trekken 
om er van de accommodatie en concerten te 
kunnen genieten. Bij De Vereeniging werden 
er op zondag óók concerten gegeven, in de eigen 
tuin nog wel, door  plaatselijke militaire kapel
len, die speciaal werden ingehuurd ter opluis
tering van de zondagmiddagen. En net als bij 
De Witte: in een heuse muziekkoepel (overi
gens van de Witte overgenomen voor een zacht 

Een duik in de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’           Ruzies over luie kasteleinesse en haar nog luiere knechts     (8 slot)

Voorgevel van Sociëteit De Vereeniging (omstreeks 1960), 
met daarnaast de achtergevel van de Grote Feestzaal 
(hoek KazernestraatWillemstraat).
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prijsje, toen men daar in het bos een nieuwe 
wilde hebben). Concerten voor de leden én 
hun echtgenoten én hun kinderen. Ook dit 
laatste was iets bijzonders! De Vereeniging 
was dan wel een Heeren sociëteit, maar de 
gezinnen van de heren waren niet alleen bij 
de concerten, maar ook op tal van andere mo
menten welkom. Het bestuur zorgde binnen 
twee jaar ook nog voor een grote feestzaal in 
die tuin, een zaal die tevens als professionele 
indoorkolfbaan kon worden gebruikt en die 
al heel gauw in heel Den Haag bekend was. 
Evenals de talrijke feesten en partijen die er 
menig weekend in werden gegeven. Ja, De 

Vervolg van de geschiedenis van het fenomeen ‘Sociëteit’

Vereeniging had veel te bieden. De Harmonie 
en De Eendragt hadden het nakijken. En ver
dwenen. 
En De Vereeniging? Zij leeft voort. Al ruim 
160 jaar. Met een schat aan archiefmateriaal 
en geschiedschrijving. En in een nog onlangs 
schitterend gerenoveerde behuizing.

EINDE van dit verhaal in acht afleveringen 
over het fenomeen Sociëteit en over de ge
schiedenis van de (grote) Haagse sociëteiten. 
Het had nog veel uitgebreider en completer 
kunnen zijn, maar dat laten opzet en doelstel
ling van een blad als ons Forum niet toe.

Meer weten? Wat onze eigen sociëteit betreft: wie daarover meer wil weten, kan zich genoegzaam 
uitleven. Voor belangstellende bezoekers tijdens de jaarlijkse openmonumentendagen heb ik al jaren 
geleden op een dubbelzijdig  Aviertje summier wat informatie gegeven over ons gebouw en onze ge
schiedenis. Dat papier is nog ieder jaar voorhanden. Verder heb ik voor belangstellende sociëteitsleden 
in het Forum een vrij uitvoerig verhaal gepubliceerd over de historie van onze sociëteit: gebaseerd op een 
causerie die ik namens onze sociëteit in De Witte heb gehouden (44e jaargang, 2009, nr 9, pag.10 e.v.). 
En voor wie dat nog niet genoeg is: tien jaar geleden is er ter gelegenheid van het 150jarig bestaan van 
onze sociëteit een zeer uitvoerige en rijk geïllustreerde geschiedschrijving in twee delen verschenen. Die 
is nog altijd te koop, en ook in onze bibliotheek aanwezig. 

Interieur van de Grote Feestzaal, 1857, tijdens een Jubelfestijn ter gelegenheid van de 25e herdenking van de verdediging 
van de Antwerpse Citadel in 1832 (het origineel hangt in de Sociëteitsbar).
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Rond het jaar 1900  de Sociëteit bestond toen 
al zo’n vijftig jaar  was er in Europa een aard
appelziekte. In heel Europa was er hongers
nood. In Ierland kwamen een miljoen mensen 
van de honger om. 
Heden moeten wij miljarden mensen voeden. 
De hoge voedselproductie per ha kan alleen 
door toevoegingen van stoffen en bestrijding 
van ziektes. Stikstof wordt veel toegevoegd 
door kunstmest (gemaakt van lucht en aard
gas). Maar fosfaat moet men hebben van de 
mijnbouw.

Vinden wij op aarde nog wel genoeg plaatsen, 
waar wij fosfaat in relatief hoge concentratie 
kunnen treffen? Duidelijk wordt het minder! 
Wij gaan denken aan diepzeemijnbouw om 
toch de gewenste stoffen te vinden. DEME 
 een Belgische baggeraar – is een samenwer
kingsverband aangegaan met IHC (de bouwer 
van baggerschepen etc) genaamd OceanflORE. 
ORE staat voor Ocean Reserve Extraction. Deze 
combinatie hoopt in de Nieuw Zeelandse ter
ritoriale wateren fosfaat te kunnen winnen.

Diepzee mijnbouw was het  Vernuftelingen 
onderwerp van de afgelopen 19e oktober. Het 
was het besef, dat de grondstoffen van de aarde 
(in relatief hoge concentratie) eindig zijn. Met 
andere woorden onze gedachte, dat alles voor 
een redelijke prijs te krijgen blijft, is niet juist! 
2010 is het jaar dat Nederlandse en Belgische 
baggeraars begonnen zijn aan het ontwikkelen 
van de techniek van de diepzee mijnbouw. 
Tot op heden is de gebruikte techniek niet 
openbaar, maar persberichten geven aan dat 
veel aandacht wordt besteed aan robottechno

Zonder indium en europium 
geen drankje bij LED-licht in
Sociëteit
Door Sjoerd van der Veen

Wij vinden het gewoon, dat wij elke woensdag een maaltijd voorgeschoteld krijgen. Maar zo gewoon 
is het niet; de kans bestaat zelfs dat het helemaal niet vanzelfsprekend is.

logie. De materiaaltransportpijp komt van de 
techniek van het diepzeeolieboren. Er wordt 
gebruik gemaakt van exact gepositioneerde 
schepen, die dienst doen als oppervlakte 
behandelstation. De bovengehaalde monsters 
zijn veelbelovend; een concentratie van een fac
tor vijf (5) hoger is aangetroffen voor bepaalde 
mineralen vergeleken met de concentratie van 
de mineralen uit landmijnen.

TNO heeft uitgezocht, wat het belang is van 
mineralen voor de Nederlandse samenleving. 
Bijvoorbeeld Indium  aanwezig in halffabri
katen  heeft voor de Nederlandse markt een 
waarde van een miljard euro (dat is 0,1 % van 
het BBP). De producten geven 22.000 mensen 
werk.

Wij hopen, dat u in de Sociëteit nog lang uw 
drankje kan drinken bij LED verlichting. 
Fabricage van LEDverlichting gebruikt name
lijk de stoffen indium, gallium, europium en 
yttrium. Als deze stoffen niet meer economisch 
te krijgen zijn, moeten wij terug naar de gloei
lamp, gemaakt van wolfraam of naar kaarsen 
gemaakt van vet.
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Om het jaar en de competitie waardig af te slui
ten wordt er na de laatste speelronde een prettig 
diner georganiseerd voorzien van een altijd weer 
spannende prijsuitreiking. Op uitnodiging van 
het bestuur van de Soos Golfvereniging (Feico 
Alkemade en Adriaan van Egmond) schoof de 
redactie aan. Wat in 2001 begon als een facultatief 
spelletje met een man of zes golf, is na een golf
trip naar Ahaus in 2004 uitgegroeid tot een groep 
leden van 32 man. Hiervan is de helft inmiddels 
handicapspeler en de andere helft GVBer (of 

Golfclub van Sociëteit sloot 2011
geheel ‘Olympisch’ af 
Door Maxime Hendrickx en Alfred van Bunge

Waar zich maar wetenswaardigheden voordoen, binnen of buiten de Soos, uw redactie is waar moge-
lijk van de partij. Zo wordt er elke derde maandag van de maand door een 32-tal leden gegolfd op 
een van de vele banen die de omgeving van de Residentie rijk is. Het jaar rond wordt er zo’n negen 
keer gespeeld en de Olympische gedachte meedoen is belangrijker dan winnen geldt hier zeker niet. 
Een ware competitie met bijbehorende ingewikkelde scoreberekening door Theo Snelders en heldere 
explicatie ervan door Feico Alkemade staan garant voor de nodige strijd en jolijt. 

Frans van den Heuvel en Jan Kersten 
drijvende krachten achter succes

Ed Croque is een ‘duikboot pur sang’

duikboot). Frans van den Heuvel en Jan Kersten 
waren de drijvende krachten in het begin waarna 
het huidige bestuur het stokje overnam. Door 
het mistige weer op 21 november deden ze op 
Rijswijk de baan niet open en werd uitgeweken 
naar Delfland, waar ze met open armen werden 
ontvangen. Ook het Forumteam had last van de 
mist, maar was nog net getuige van de uitreiking 
der prijzen. 
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Het brons, zilver en goud van deze golfdag met 
extra handicap werd verdeeld onder de leden Ed 
Croque, Adriaan van Egmond en Aad van de Werf. 
Feico attendeerde de aanwezigen dat de winst van 
Aad zeker het gevolg moest zijn van het spelen 
volgens de door hem ontwikkelde ‘methode Van 
de Werf ’. Deze behelst niets minder dan de kunst 
van het rechtdoor slaan. Door velen in de groep 
geprobeerd maar door niemand geëvenaard. 
Feico gaf toe dat ook zijn flight de methode met 
succes had geprobeerd maar toen en ze daarna 
weer gewoon lekker gingen ballen slaan, het com
pleet brandhout werd. 

Adriaan van Egmond 
is de topper van 
het jaar

‘De methode Van de Werf ’ sloeg feilloos aan

Rob van Hulst beleefde de ‘story of his life’

Feico Alkemade stelt positie ter beschikking

Hans Knoester al jaren een beginnend golfer

De top drie kwam tijdens het dessert aan bod. Het 
brons over 2011 ging naar Rob van Hulst. Hij had 
een jaar vol hoogte en dieptepunten, maar dit was 
volgens hemzelf en velen van de aanwezigen de 
story of his life. Aad van de Werf tekende voor het 
zilver. Hij had duidelijk heel veel goed gemaakt 

Na het hoofdgerecht werd begonnen met de 
verdeling van de ‘echte’ prijzen. Eerst werden 
de onderste regionen behandeld. Jan Kersten 
en Andries Andrea vielen hier in de prijzen, dit 
terwijl Jan het vorig jaar toch een stuk beter had 
gedaan. Hans Knoester werd nog even met naam 
en toenaam genoemd. ‘Al jaren een beginnend 
golfer’, zo gold de kwalificatie. En ook duikboot 
pur sang, Ed  Croque, werd nog even geroemd 
omdat hij nu toch eindelijk zijn handicap had 
gehaald en ‘eerlijk’ mee kon strijden om de prij
zen. Kortom, competitie alom! 

tijdens deze laatste mistige dag, waardoor de 
kwalificatie ‘slecht weer golfer’ hier toch duidelijk 
op zijn plaats was. Nadat het bestuur bij monde 
van Feico zijn positie ter beschikking had gesteld 
werd de nummer 1 bekend gemaakt. Adriaan van 
Egmond werd van harte gefeliciteerd met het 
behalen van deze prestigieuze titel en de fraaie 
bokaal werd hem overhandigd. Zijn dankwoord 
werd met luid applaus onthaald. Of kwam dit 
doordat het bestuur aangekondigd had niet eerder 
te zullen vertrekken nadat de rekening van het 
diner was voldaan? 

De betere plichtplegingen en fotomomenten 
volgden waarna het sportieve gezelschap lang
zaam maar zeker op weg naar huis ging. De 
redactie bedankt alle leden en het bestuur van de 
GolfClub voor de attente uitnodiging en heeft 
op deze wijze een mooie inkijk kunnen krijgen 
in haar reilen en zeilen. Rest ons om hen nog 
veel onderlinge strijd en plezier te wensen de 
komende jaren. Fore!


