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I N  M E M O R I A M

Ben Gronheid

Familie Gronheid, geachte aanwezigen,

Hoe een man als Ben te gedenken? Woorden 
schieten dan eigenlijk tekort, want het gaat toch 
ook om veel emoties en die zijn lastig onder 
woorden te brengen.

Ben werd in 1981 lid van onze Sociëteit. Hij werd 
geïntroduceerd door Dhr. Hazebroek, die hij uit 
de middenstand kende en met wie hij vanaf 
1950 vele jaren kegelde. Ben is in de loop van 
de jaren een boegbeeld geworden van onze So-
ciëteit. Ieder kende hem en hij kende iedereen.
Trefwoorden om hem te kenschetsen zijn: wijs-
heid, optimisme, inzet, zorgzaamheid en deel-
name.

Tot op hoge leeftijd deed hij mee aan tal van ac-
tiviteiten van onze gemeenschap. Bij het kurken 
ontbrak hij niet, hij ging mee op zeilreis, zwom 
met een aantal leden wekelijks op het De Sa-
vornin Lohmanplein en zo nog veel mee
Maar daarnaast was hij natuurlijk ‘Pater Fami-
lias’. In een interview uit �005 met Het Forum, 
ons maandblad, getuigde hij daarvan: acht kin-
deren, met toen 14 kleinkinderen en 8 achter-
kleinkinderen. Zestig jaar gelukkig getrouwd 
geweest, hoewel de laatste levensjaren van zijn 
vrouw niet de makkelijkste waren en hij daar 
veel verdriet van had. In die periode was hij ui-
terst zorgzaam voor zijn echtgenote.

Afgelopen woensdag hebben we in bijzijn van 
Steef en Stephan een bijzondere avond gehad 
in de Kazernestraat. Postuum bood Ben een glas 
wijn aan en er zijn tal van sprekers geweest die 
Ben herdachten. Het was een gedenkwaardige 
avond die geheel in Ben zijn geest was.

Bij het denken aan Ben moest ik onwillekeurig 
denken aan de Vlaamse dichter en priester Gui-
do Gezelle, u weet wel van het vers “Het leven is 

een Krijgsbanier door goede en kwade dagen”.
Een van de beste gedichten van Gezelle heet 
’Die avond en die roze’.
Het gedicht is opgedragen aan Eugène van 
Oyen, een jonge seminarist die onder de hoede 
van Gezelle stond en met wie een ware vriend-
schapsband ontstond.
Ik wil daar enkele strofen van voordragen, om-
dat het gedicht zo goed de band schetst zoals 
wij als Sociëteitgemeenschap die met Ben had-
den.

Die avond en die roze 
‘k Heb menig menig uur bij u
gesleten en genoten,
en nooit heeft een uur met u
me enkle stond verdroten.
‘k Heb menig menig blom voor u
gelezen en geschonken,
en, lijk een bie, met u, met u
er honing uit gedronken;

en dan aan het eind

…dit zeg ik u,
´t en ware ik ´t al verloze,
mijn hert bewaart drie dierbre beelden
U die avond en die roze.

Wij gedenken als Sociëteit de Vereeniging met 
liefde, respect en dankbaarheid de band die wij 
zoveel jaren met Ben mochten hebben.
Ben, rust in vrede.

Delft, 19 september �008

Cees Postema
Voorzitter Sociëteit de Vereeniging



F.G. VAN DEN HEUVEL
LATE VOGELS 1882

TOURNOOIVELD - DEN HAAG
TELEFOON 070 - 346 08 87

®

MENS COLLECTION

HET FORUM  4  AUGUSTUS �008

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  5  SEPTEMBER �008

Van het bestuur

Het Ledenbestand

Op 5 september werd ik verrast met onderstaande e-mail

Van: Rob Gimbel [robgimbel@seafield.co.za]
Verzonden: vrijdag 5 september �008 16:01
Aan: g.hoogerwerf7@kpnplanet.nl
CC: Marius Roeterdink
Onderwerp: sociëteit

Beste Gerard,
 
Ik hoop dat je deze email in goede gezondheid ontvangt. Wij zijn net weer terug van een lange tijd 
bij onze kinderen/kleinkinderen in Australia die dankzij de bemoeienis van de heer Mugabe daar een 
nieuw vaderland hebben gevonden. Een heel leuke tijd hebben we daar gehad
Nu weer terug in Zuid Afrika beseffen we dat wanneer we de gelegenheid hebben om te reizen we 
eerder naar Australia gaan dan zoals vroeger naar Nederland. 
Familie in Nederland heb ik niet meer dus de noodzaak om daar jaarlijks naar toe te gaan ontbreekt 
ten enen male. We worden trouwens ook een jaartje ouder om zoveel te reizen. Ik zie me dus niet 
meer zo vaak in Nederland verschijnen. 
Ik heb daarom besloten om mijn lidmaatschap van de sociëteit op te geven. Zoals je weet was ik een 
bijzonder onregelmatige bezoeker, maar de weinige keren dat ik in jullie gezelschap mocht verke-
ren heb ik met volle teugen genoten van de vriendschap en gezelligheid die daar tentoongespreid 
werd. Maar alles heeft een begin en een einde en zo ook is mijn verbreking met de banden met jullie 
allemaal ook een verbreking met de banden met het oude vaderland dat ik bijna 54 jaar geleden 
als jonge man verliet. De recente  “Haagse” vakanties zijn niet alleen voor mij maar ook voor mijn 
Zuid Afrikaanse vrouw een heerlijke herinnering. Het gaat jullie goed. Ik zal met veel plezier aan de 
sociëteit terugdenken. “Alles van die beste”
 
Rob Gimbel

Namens het Bestuur heb ik de ontvangst bevestigd en begrip getoond voor zijn motieven. Ik heb 
hem wel nadrukkelijk uitgenodigd op de Sociëteit voor het geval hij toch nog eens naar Nederland 
komt. Hij blijft welkom.

Gerard Hoogerwerf, commissaris Interne Zaken ad interim
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Wij zijn na een waanzinnig drukke periode neer-
gestreken in onze geliefde Dolomieten, waar wij 
voor de 4e achtereenvolgende zomervakantie onze 
intrek hebben genomen in een luxe appartement 
in Telfnerhof, een agriturismo (zie brief 7) in Sankt 
Peter in het mooie Val Gardena. Vanaf ons balkon 
hebben we een heerlijk uitzicht op de Langkofel en 
de Plattkofel, � bergtoppen die we in de loop van 
deze jaren gedeeltelijk hebben bewandeld. Elke 
dag plannen we van hieruit een wandeltocht met 
de nordic walkingstokken. We beginnen de eerste 
dagen op de Seiser Alm, Europa’s grootste berg-
weide op �000 meter hoogte. Deze is tamelijk vlak 
en herbergt heel wat gezellige berghutten en hotel 
- restaurantjes waar je aan houten tafels aanschuift 
en (h)eerlijke boerengerechten eet. Hele gezinnen 
met kleine en grotere kinderen strijken hier neer. 
De meeste hutten houden wat geiten, ezeltjes, ko-
nijnen of zelfs lama’s als vertier voor de kinderen. 
Ze hebben wat schommels, een tafelvoetbalspel of 
een wip en de kinderen vermaken zich kostelijk!
Naarmate de vakantie langer duurt worden onze 
wandelingen langer, wat eenzamer, wat gewaag-
der en geaccidenteerder. Maar we gaan nooit 
langs steile rotswanden af of klimmen! Het moet 
wel leuk blijven!

We merken nu na 5 dagen al dat de stress van de 
afgelopen maanden al behoorlijk aan het afnemen 
is. Grappig om te zien dat stress ook bij anderen 
nog afgebouwd moet worden. In de loop van de 
jaren hebben we daar vele voorbeelden van ge-
zien: pa die tegen ma op de camping gilt: IK GA 
NAAR HUIS! GA JIJ VOORTAAN MAAR MET EEN 
VRIENDIN! 
Of pa die met vol bepakte fiets al op de top van de 
heuvel is aangeland terwijl ma zwoegend en met 
een gezicht als van een oorwurm nog halverwege 
de berg fietst.
In de bergen is het andersom: pa is al een halve 
kilometer verder beneden dan ma en ma gilt van 

de berg af DAT ZE NOOIT MEER MEE GAAT WAN-
DELEN! Ach, zo herkenbaar voor eenieder.

Ja, wij hebben heel wat meegemaakt de afgelopen 
maanden. In feite is het allemaal afscheid nemen 
geweest (en er komt nog meer). Afscheid van 
Fieldstudies op een wel heel onplezierige manier: 
tijdens de laatste Fieldstudy moesten wij in Lon-
den plotseling afbreken en naar Nederland reizen 
in verband met het toch nog plotselinge overlijden 
van Theo’s moeder. Dit was tegelijkertijd een heel 
abrupt afscheid van Course 11� en de � laatste Ne-
derlandse cursisten die Theo begeleidde.
Het zwaarste viel natuurlijk het afscheid nemen 
van Moeder Damen, die een week voor haar 9�ste 
verjaardag heel vredig is ingeslapen. Het was goed 
zo. 
Na de begrafenis op donderdag terug naar Rome 
en op vrijdag afscheid nemen van Theo’s baan en 
bureau. De week daarna hebben we met Thera en 
Louis (Margo’s  zusje en haar man) allebei de au-
to’s overgebracht naar Nederland. In Scheveningen 
was de verbouwing nog in volle gang. We hebben 
afscheid genomen van ons appartement oude stijl 
en maken er een luxe hotelsuite voor � personen 
van. Tot nu toe verloopt alles voorspoedig: vorige 
week is de keuken gezet en het parket gelegd. 
Op 16 juli hebben we officieel afscheid genomen 
van de Koninklijke Landmacht. Ruud de Pruyse-
nare de la Woestijne, Theo’s administratieve com-
mandant in Mons,organiseerde een afscheidslunch 
waarbij wij ongeveer �0 mensen mochten uitno-
digen van verschillende periodes uit zijn militaire 
loopbaan. Het werd een waardig en vooral heel 
gezellige bijeenkomst. Desalniettemin voelde het 
zeker voor Theo werkelijk als een afscheid van �7 
jaar, 5 maanden en 14 dagen in dienst van Hare 
Majesteit, in hart en nieren militair, � lange uitzen-
dingen en “het werkende leven”.

Ruud en alle aanwezigen: ontzettend bedankt!

Vivere a Roma(9)
Sinds ons laatste verslag zijn ruim 7 maanden verstreken! En wat een hectische 
tijd was dat. We hadden zo graag de 10 verslagen vol gemaakt, maar helaas wordt 
dit het laatste verhaal vanuit Italië. 
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Mon, Margo’s broer, fungeert de laatste weken van 
de verbouwing als opzichter en daar zijn we hem 
erg dankbaar voor. Wij kunnen nu even afkoppelen 
en ons voorbereiden op de laatste afscheiden.

Allereerst natuurlijk het afscheid van Rome, de stad 
waar we toch echt ons hart aan hebben verpand. 
“De Eeuwige Stad” zoals ze genoemd wordt. Na 
4 ½ jaar hebben we het gevoel dat we nog maar 
zo’n beetje gezien hebben. Op elke hoek van elke 
straat is wat te zien, te bestuderen, vast te leggen, 
te bewonderen. Rome is wat ons betreft niet te ver-
gelijken met welke stad dan ook: Rome is uniek! 
Wij zijn dankbaar dat wij velen van jullie vanuit ons 
schitterende appartement of een nabijgelegen ho-
tel kennis kunnen hebben laten maken met deze 
unieke stad. Wij bevelen iedereen Rome aan als een 
stad die je beslist gezien moet hebben (eigenlijk is 
elk jaargetijde goed voor Rome, maar mijd de zo-
mermaanden)

Tegelijkertijd betekent dit ons afscheid van Italië. 
Wat een land! Uniek! Uniek wat betreft de cultuur, 
het klimaat, de afwisselende natuur, de mensen, de 
manier van leven, het eten, het familiegevoel, de 
chaos, de schoonheid, de koffie, het Mediterrane 
gevoel….. 
Onze conclusie na 4 ½ jaar Italië:  Alles wat je ooit 
gehoord of gelezen hebt over Italië klopt!
Veel mensen hebben ons gevraagd waarom we 
niet een huis(je) in Italie hebben gekocht. Om te 
beginnen hebben we altijd gezegd dat we geen 
huis in het buitenland willen. Maar zeker in dit land 
is het heel moeilijk de mazen van de wet te leren 
kennen. Geniet lekker van een vakantie hier en als 
je langere tijd hier wilt doorbrengen (wat wij zeker 
zullen gaan doen in de toekomst) is het heel ge-
makkelijk om iets voor langere tijd te huren. 

Wij vertrekken op 15 augustus van hieruit naar 
Rome. Op �1 augustus neemt Theo afscheid van 
zijn collega – faculty - advisers. Op �6 augustus ne-
men we afscheid van Theo’s steun en toeverlaat in 
zijn baan als Chief Fieldstudy Branch Susan Turchy. 
En op �7 augustus is het officiële afscheid van het 
NATO DEFENSE COLLEGE met een afscheidsdiner 
bij de Commandant. En als we niet oppassen heb-
ben we waarschijnlijk vanaf 15 augustus elke avond 

een afscheid. We moeten in die 1 ½ week ook nog 
afscheid nemen van (hopelijk veel van) onze meu-
belen, omdat die niet meer in ons nieuwe apparte-
ment  passen.

Op �8 en �9 augustus komt het Verhuisbedrijf in-
pakken. Op �0 augustus stappen wij in Verona op 
de autotrein naar Dusseldorf en op � en 4 septem-
ber wordt in Scheveningen uitgepakt.

En dan komt het grote afscheid van Theo: 
PENSIOEN!
Wij verheugen ons beiden enorm op deze tijd, 
alhoewel we ons goed realiseren dat het zeker in 
het begin voor Theo niet zo makkelijk zal zijn. Hij 
verheugt zich echter weer actief lid van zijn ge-
liefde Vereeniging te worden, eindelijk weer tijd 
te hebben om te golfen, lekker te koken, ons wijn-
bedrijf weer op te zetten en (mede daardoor) lek-
ker met ons sportautootje te gaan toeren. Samen 
gaan we Spaans studeren, en Margo wil graag een 
moestuintje beginnen, congressen en/of muse-
umprojecten hosten, zingen, misschien zelfs tuin-
route-reisjes begeleiden. Met andere woorden, wij 
verheugen ons op de terugkeer naar Nederland, 
naar Scheveningen en ons appartement.

Vivere a Roma wordt vanaf nu: 

Genieten in Scheveningen!

Wij hopen jullie gauw weer te zien en nodigen jul-
lie van harte uit op ons nieuwe (en tevens oude 
vertrouwde) adres:

Gevers Deynootweg 1006
Emma Staete
2586 BX Scheveningen

Ons telefoonnummer is voorlopig:
Mob.0031(0)633514260

En zolang we nog geen nieuw e-mail-adres heb-
ben blijft het:
damenkostermans@libero.it

Met vriendelijke groet en veel liefs,

Theo en Margo Damen
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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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Wonen
Bedrijfs Onroerend Goed
Vastgoed Management
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Onze grote feestzaal van weleer
In een aantal afleveringen van FORUM heb ik in 
deze rubriek ‘Leespareltjes’ de boeken genoemd 
die ik in �006 en �007 voor onze bibliotheek heb 
aangeschaft. Dat waren voornamelijk boeken 
over het wel en wee, het heden en verleden van 
onze stad Den Haag (en omgeving). Ik vond dat 
aankoopbeleid nodig omdat wij als oer-Haagse 
Sociëteit daarover niet erg veel boeken in huis 
hadden, en al zeker geen boeken waarin onze 
Sociëteit met naam en toenaam en vestigings-
plaats genoemd c.q. afgebeeld wordt. Ik vond 
dat daar verandering in moest komen.
In de bespreking van die nieuw aangeschafte 
boeken heb ik dan ook steeds vermeld (waar 
dat van toepassing was), waar en op welke wij-
ze onze Sociëteit in die boeken vermeld wordt 
of een rol speelt. Men moet zijn Huis en Ge-
schiedenis kennen en koesteren, nietwaar, en er 
vooral ook trots op zijn. En zijn kennis uitbrei-
den, indien mogelijk.

Zo heb ik o.a. in het Forum van 16 maart �007 
geschreven over het boek Haags Parfum (met 
als ondertitel De stad in honderd romans en ver-
halen). Ik heb daar toen speciaal gewezen op 
de roman Maurits van Moreelen, geschreven 
door Johan Gram (18��-1914). Wie was die 
Johan Gram, de man naar wie zelfs een Haagse 

straatnaam is genoemd? Hij was lid van onze 
Sociëteit. Sterker nog, hij heeft een aantal jaren 
in onze Sociëteit gewoond, op de eerste etage, 
daar waar nu de Pachterswoning is. Hij was ste-
nograaf bij de Staten-Generaal, kunstkenner, 
journalist, stadshistoricus en roman- en toneel-
schrijver. Een destijds beroemde man.

Op 17 maart �008 heb ik u gewezen op een 
schitterend fotoboek De Bovenkant van Den Haag 
(van Karel Tomeï), vol wonderbaarlijk scherpe 
luchtfoto’s van heel Den Haag, in prachtige 
kleuren. Op pagina �� staat een luchtfoto van 
de Jacobuskerk aan de Parkstraat, met schuin 
daarnaast ons eigen Sociëteitsgebouw, met hel-
der rood dak en goed zichtbare voorgevel. 

Op 19 april �008 heb ik aandacht gevraagd 
voor Het DEN HAAG Boek, geschreven door twee 
medewerkers van het Haagse Gemeentearchief: 
Kees Stal en Maarten van Doorn. Op pagina 
�04 ziet u een foto van onze grote Sociëteits-
zaal in vroeger jaren, met een verhelderende  
tekst daarbij. In hetzelfde artikel schreef ik ook 
over het fraai geïllustreerde boek De verborgen 
stad, 115 hofjes in Den Haag (door Botine Koop-
mans), met daarin de beschrijving van allerlei 
nog steeds bestaande en bewoonde hofjes in 
Den Haag, o.a. van de Rusthof, het hofje dat we 
kunnen vinden in de onmiddellijke omgeving 
van onze Sociëteit: een oase van rust, ook nu 
nog altijd. 

En op �1 januari �008 heb ik heel speciale aan-
dacht gevraagd voor het boek Haagse Theaters, 
toen en nu, geschreven door Barend Jan Donker. 
Een heel interessant en rijk geïllustreerd boek 
over vrijwel alle theaters die er in Den Haag zijn 
geweest of nog zijn. Voor ons, sociëteitsleden, is 
het heel boeiend (schreef ik toen) dat er ook een 
hoofdstuk is gewijd aan wat eens onze eigen 
Feestzaal De Vereeniging was, in de toenmalige 
grote tuin, naast en achter ons gebouw (met 
een eigen ingang aan de Willemstraat). Heel 
Den Haag kende die zaal, heel kort na de op-
richting van onze Sociëteit gebouwd op initia-
tief van het eerste, zeer ondernemende  Bestuur. 
Die zaal heeft meer dan honderd jaar bestaan, 

Leespareltjes

in onze 
bibliotheek
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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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en niet alleen de Sociëteit heeft er talloze fees-
ten in gevierd, maar ook zeer veel Hagenaars 
en gezelschappen die het gebouw (met allengs 
een steeds professionelere toneelaccommoda-
tie) konden huren.

En waarom schrijf ik dit alles? 
Wel, in deze aflevering van Forum nu eens geen 
bespreking van een recent aangeschaft boek, 
maar integendeel aandacht voor een boek dat 
we al heel lang in onze bibliotheek hebben. 
Hàdden, moet ik eigenlijk zeggen, want op een 
zeker (of onzeker) moment was het plotseling 
weg. Verdwenen uit de schappen. Het is ook een 
hele poos weg gebleven. Maar tot mijn grote 
vreugde is het onlangs teruggekeerd. Vraag me 
niet door toedoen van wie of van wat, ik weet 
het niet. Het belangrijkste is: het ís er weer. Het 
lag plotseling, na jaren, weer in de boekenkast. 
Duidelijk zichtbaar, maar toch een beetje weg-
gemoffeld achter andere boeken.
Over dat terugbezorgde (of teruggevonden, 
maar in ieder geval voor ieder nu weer toegan-
kelijke) boek wil ik graag wat vertellen, omdat 
het past in de serie boeken over Den Haag, die 
ik de afgelopen jaren heb aangeschaft, maar 
vooral ook omdat onze Sociëteit, of liever ge-
zegd onze vroegere feestzaal, er in wordt ge-
memoreerd. 

Het boek heet Haegsche dingen die verdwe-
nen. Grachten, gebouwen, huizen, straten 
en attracties van toen. Het is een bundeling 
van meer dan vijftig artikelen over Haagse zaken 
die inmiddels helaas verdwenen zijn, geschre-
ven door een Den Haag-kenner bij uitstek, de 
journalist Lex Dalen Gilhuis (onlangs zelf ook 
verdwenen). 

Werkelijk een alleraardigst boek: korte ‘stukjes’, 
in vlotte en smeuïge stijl geschreven en verlucht 
met veel weemoedig makende foto’s. Smullen 
voor iedere Hagenaar, en voor iedere niet-Ha-
genaar die de stad een goed hart toedraagt. 
Onze Sociëteit komt er dus in voor, maar ook de 
geschiedenis van o.a. het Plein, de Oude Mol-
straat, het Scheveningse Veer, het Voorhout, het 
Noordeinde, de Plaats, het Spui. Allemaal in de 

directe omgeving van ons gebouw. En verder 
kunt u lezen over afgebroken of afgebrande hui-
zen en gebouwen als De Ruygenhoek (het voor-
malige buitenhuis van Koningin Wilhelmina in 
de duinen bij de Watertoren), over het Palaceho-
tel in Scheveningen (waarvan de directeur ooit 
lid was van onze soos), over het oude gebouw 
van wijlen de Haagsche Courant + het planeta-
rium aan de Grote Marktstraat, over de vroegere 
Dierentuin en de grote feestzaal daarin, over het 
eens befaamde Scala aan de Wagenstraat, over 
de definitieve ondergang (in brand) van het 
ooit beroemde Gebouw voor Kunsten en We-
tenschappen. En over nog talloze andere voor 
iedere Hagenaar interessante zaken: de Haagse 
Beek, de vroegere Oranjekazerne, het oude Cir-
custheater, het Haagse Hopje etc.etc.

Wat het boek voor ons zo bijzonder maakt, is 
dat één van die artikelen een niet onbelangrijk 
facet van de geschiedenis van onze eigen Soci-
eteit betreft, en als zodanig een aardige aanvul-
ling is op het hoofdstuk over onze feestzaal in 
het bovengenoemde boek van Barend Jan Don-
ker: Haagse Theaters, toen en nu. Dat artikel is 
getiteld De Feestzaal aan de Willemstraat. 
Een citaatje (zelf het hele artikel lezen!):

Op de hoek van de Willemstraat en de Kazer-
nestraat stond nog niet zo lang geleden een on-
aanzienlijk gebouw, zó weelderig voorzien van 
verfbladders dat het weer bijna decoratie was ge-
worden…. Eens de feestzaal van de naastliggende 
sociëteit De Vereeniging, later het feestgebouw De 
Vereeniging om ten slotte na een roemloze pensi-
onering als opslagplaats ten offer te vallen aan de 
slopershamer.
In de jaren vijftig nog stroomden de amateurbe-
oefenaars en feestgangers geestdriftig naar De 
Vereeniging voor een avondje ontspanning. Het 
was er in die tijd een geknipte zaal voor. Ook het 
amateurtoneel maakte er driftig gebruik van om 
de jaarlijkse toneelvoorstelling aan familie, ken-
nissen en eventuele andere belangstellenden te 
presenteren.
Wij moesten daar als jongste verslaggever dan 
opdraven en werden door het bestuur met de no-
dige strijkages binnengeleid, een bestuur dat ons 
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nochtans scherp in het oog hield om te voorko-
men dat we voortijdig de zaal zouden verlaten 
en ‘onzin’ zouden schrijven
(…)
Zo ging dat toen. Veel gelach, bloed, zweet en 
tranen zijn in deze zo typisch Haagse ruimte 
vervlogen. Nu wonen op deze plek mensen in 
appartementen. Misschien horen ze nog wel 
eens een schaterlach onder hun voeten opklin-
ken. Een lach uit de feestzaal De Vereeniging.

Evenals het Gebouw voor Kunsten en We-
tenschappen (op 18 december 1964) is onze 
feestzaal in vlammen ondergegaan (in de 
nacht van 10 op 11 december 1965), en niet 
meer herbouwd. 
Maar de Sociëteit leeft verder!
En ik ga dus verder met het zoeken naar en 
aanschaffen van boeken, waarin onze So-
ciëteit genoemd, beschreven of afgebeeld 
wordt. Als ik wat vind, zal ik het u melden.

Steeds gaarne tot uw dienst, 
mits bibliotheek - gerelateerd,

Karel Korswagen, bibliothecaris

P.S.
Wilt u meer lezen over de geschiedenis en onder-
gang van onze vroegere ‘Groote Zaal’, onze feest-
zaal? Raadpleeg dan ons Jubileumboek in twee 
delen, dat in 2001 en 2002 verscheen ter gelegen-
heid van het 150-jarig bestaan van onze Sociëteit. 
In beide delen heb ik erover geschreven: 
• over de bouw en het gebruik van de zaal in Deel 

I, pag. 25 e.v., 
• over de trieste ondergang van de zaal in Deel II, 

pag. 32 – 34.  
En verder in beide Delen zo hier en daar, steeds als 
er iets bijzonders over de zaal te melden viel.

Wie geïnteresseerd is in de persoon van Johan 
Gram kan meer over hem te weten komen in Deel 
I, pag. 44.

Deelnemers
Actief:  Menno Alkema, Leo de Bruin, Rinus de 
Haas, Johan van Kampen,  Jan Planken, Marius 
en Heidi Roeterdink, Lex Rozenboom, Pierre 
Spijkermans en Bert Uphoff.
Supporters: Ria de Haas, Lenie Alkema, Patricia 
Uphoff, Carla en Steven Boom.

Alweer een gezellige rit toegevoegd aan de 
steeds populairder wordende touragenda van 
de Soos Angels. Bijna routinematig werd er op 
vrijdag �� mei verzameld bij het Texaco benzi-
nestation aan de A1� waar  vanaf gestart zou 
worden. Het was lekker weer en zelfs Pierre 
was deze keer tijdig aanwezig en nog wel op 
een prachtige Intruder met heus windscherm. 
Marius werd vergezeld door Heidi zodat het ge-
zelschap zich toch een beetje moest gedragen.  
Rien en Marianne Gagestein en Anja en Hans 
Knoester konden door omstandigheden helaas 
niet van de partij zijn, terwijl Karel Dielen jam-
mer genoeg niet had gereageerd.
De tocht ging als eerste bestemming naar het 
ons welbekende adres in Baarle-Nassau waar 
wij omstreeks 1� uur arriveerden en door Ria 
en Rinus en onze trouwe aanbidsters Lenie en 
Patricia.met koffie en gebak werden opge-
wacht.
Na een korte onderbreking werd vervolgens bin-
nendoor koers gezet naar Diest alwaar in de Abdij 
Gasthof 1618 een verlate lunch werd genuttigd. 
De weg er naar toe over hobbelige middel-
eeuwse kasseien werd ondanks het negeren van 
verbodsborden zonder bekeuringen volbracht. 

Hierna werd de rit voortgezet naar Lanaken, 
door het drukke verkeer op de binnenwegen 
werd toch maar halverwege besloten met be-
hulp van de Tom Tom voor een snellere route te 
zorgen om op tijd in Stavelot aan het wijninfuus 
te kunnen worden aangesloten. Onze lieve da-
mes waren daar al eerder gearriveerd om onze 
aankomst te veraangenamen want ja zo’n tocht 
gaat je niet in de koude kleren zitten.

Motortour Stavelot ‘Soos Angels’ mei 2008
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Op het bungalowpark waar ook Stefan en Carla 
met de auto waren gearriveerd, zijn de � ap-
partementen die voor ons waren gereserveerd  
ingedeeld en kon er geborreld worden. Wat 
zouden wij toch moeten beginnen zonder onze 
lieve en zorgzame motorpoezen die alles wat 
een motorrijder wenst, nou ja alles, in vervul-
ling lieten gaan met hapjes, drankjes, ontbijt en 
een luisterend oor naar stoere verhalen. Zelf de 
bovenburen konden de stemming niet drukken 
door druipend wasgoed boven ons terras uit 
te hangen waardoor Bert genoodzaakt was op 
dwingende toon verwijdering hiervan te eisen.
De aansluitende maaltijd in het restaurant gaf 
mijzelf het gevoel in een oer Hollandse cam-
pingkantine te zijn aan- beland waar alleen 
Andre Hazes nog ontbrak, een educatieve  toe-
spraak  door Heidi aan het aangrenzende ta-
felgenootschap vrijwillige brandweermannen 
ergens uit de regio Hollandsmidden voorkwam 
escalatie en verhoogde ons campinggevoel. De 

wijn vloeide rijkelijk alhoewel die van Bert mij 
persoonlijk beter smaakte.
Over de aan mij geserveerde schnitzel weiger 
ik elk commentaar en heb soms nog slapeloze 
nachten over de blik van de kok die mij bij het 
verlaten van het etablissement, hangend tegen 
de keukendeur en de armen over elkaar, een 
goede nachtrust toewenste.
Hierna werd er nog een potje geklaverjast tus-
sen Rinus/Stefan en Lex/Bert waarbij de gemoe-
deren soms hoog opliepen maar ja wat ver-
wacht je anders bij Soos Angels, de volgende 
ochtend wisten ze toch niet meer dat ze gekaart 
hadden.
Ik moet zeggen dat ik een beetje huiverig was 
voor de nacht omdat Leo, mijn slapie, had laten 
weten nogal stevig te kunnen snurken. Echter 
na mijn eerdere ervaringen met Marius blijkt 
dat ik overal doorheen slaap.
Na een stevig en zeer uitgebreid selfservice ont-
bijt waarvoor de dames al vroeg uit de veren 

Motortour Stavelot ‘Soos Angels’ mei 2008

Even een pauze onderweg
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aannemer van onderhoudswerken

Verbouwingen
Renovatie
Onderhoud
Uitbouwen

T (070) 3603266  F (070) 3603366  M 0653483588  E ldebruin@hetnet.nl

  Leo de Bruin

Herenmode - Maatconfectie
Overhemden naar maat

Oostduinlaan 105 2596 J J Den Haag
Tel. (070) 324 25 93 Fax: (070) 324 44 31
www.weimar-herenmode.nl koos@weimar-herenmode.nl

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

A.A. Weimar
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Stuyver
Makelaardij o.g.

Van Hoytemastraat 82 2596 ET Den Haag
Telefoon (070) 324 78 90

(VER)KOOP  (VER)HUUR  TAXATIES  BEHEER



HET FORUM  15  SEPTEMBER �008

waren om het verse brood bij de bakker op te 
halen werd koersgezet naar Bouillon, soms over 
de meest kleine landweggetjes waarbij echte 
stuurmanskunst vereist was. Onderweg kwam 
Bert nog in de benzine problemen en moest de 
Tom Tom uitkomst bieden. Tijd voor een koffie-
pauze schoot erbij in wat bij Pierre en Marius 
niet in goede aarde viel. De [verlate] lunch werd 
in Bouillon genuttigd waarna besloten werd 
via Luxemburg terug te rijden naar Stavelot om 
tijdig aan het infuus te kunnen worden aange-
sloten. Echter ikzelf was nu het onderwerp van 
een urgent benzine tekort, weliswaar onder 
hilariteit van Rinus en Bert, dat ook weer goed 
afliep. Maar ja doe het maar na 5�� km op een 
tank vanuit Katwijk! Een Pan European is een 
echt zuinige fiets.
Het �e diner in Stavelot zelf was werkelijk verruk-
kelijk en maakte voor mij een heleboel van de 
avond ervoor goed.

Zij wonen in een prachtige optrek met een nog 
mooiere tuin waar wij gastvrij werden onthaald 
op koffie met Limburgse vlaaien. Het bezoek 
aan hun en de hartelijke ontvangst was werke-
lijk de moeite waard. 
Mede door het weer en onze planning werd de 
terugtocht naar  Residence “de Haas” in Baarle 
Hertog via de snelle rijksweg route gemaakt. Bij 
aankomst echter sloeg de verwarring toe en was  
Lex verdwenen terwijl de anderen verzamelden 
in café de Engel in Baarle-Nassau voor een af-
scheidsdronk. Jammer Lex dat je er niet bij was 
maar voortaan maken wij duidelijker afspraken.
Bij vertrek naar huis regende het pijpenstelen 
en is de groep uiteengevallen maar wel veilig 
thuis gekomen na een totaal gereden afstand 
van circa 900 kilometer uit en thuis.

Kortom deze tour kan worden bijgeschreven 
als wederom een succesvolle motorhappening 
waarbij gezelligheid troef is. De trouwe organi-
satie door Menno en niet aflatende verzorging 
door onze motordames, de gezellige aanwezig-
heid van Steven en Carla verdient denk ik ons 
aller dank. 

Tot slot wil ik zeggen dat onze rijstijl en aandacht 
voor eigen en andermans veiligheid steeds be-
ter wordt maar dat door het steeds drukker wor-
dende verkeer wij toch bij de volgende septem-
ber tocht eens van gedachten moeten wisselen 
over onze manier van “colonne” rijden.

Jan Planken

Waar Heidy een motor voor gebruikt !

Zondagochtend na het ontbijt werd afscheid 
genomen van Carla en Steven die naar huis gin-
gen, de dames richting Baarle-Nassau vertrok-
ken en wij op de terugweg een bezoek brachten 
aan Danielle en Paul in Eijsden, vrienden van 
Pierre.



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

Soosvriendendienst

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)

Limericken en versjes...
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Limericken en versjes...
Aad Meuldijk, 2008-05-22 
Aad een gewaardeerd lid uit de Hoftzichtlaan te Den Haag,
Is een markant en dominant figuur en hij komt hier graag.
Is een door het leven gevormde en breed ontwikkelde autodidact,
Altijd eerlijk, recht door zee, concreet en nooit vaag of abstract.
Houdt van grollen en grappen, daarin is hij gelukkig nog een echte blaag

Gerard Hoogerwerf

Hans Knoester, 2008-05-22 
Onze meester opticien lijkt soms op een kameleon,
Regelmatig een veranderde haardracht, hij vindt dat bon ton.
Op zijn vakgebied zegt men is hij onomstreden,
Daar heeft hij overigens hard genoeg voor gestreden.
Hij adviseert niet alleen in heldere glazen maar ook in donkere tegen de zon 
 
Gerard Hoogerwerf

Twee beruchte Voorburgse Sociëteits veteranen
Hier vanavond om voor 40 jaar aanwezigheid te kanen
Hans, bekend als de “te” snelle jongen
En Cees, een diesel volgens jaloerse tongen
Pas wanneer we ze niet meer zien komen bij ons de tranen

Feico Alkemade

Verjaardagsversje voor Frits Michelsen, 
diner 6 augustus �008, na een glaasje wijn

In ons midden vertoeft heel vaak ene Frits
Wat natuurlijk niets bijzonders is, mits
Hij van achteren Michelsen heet…..
Want dán is ’t zeker dat de hele soos weet:

Die Frits, die was een ABN-bankman, 
nog van vóór dat baasje Rijkman.
 
Onze Frits: goeie ouwe tijd….
Ja, toen was ’t dáár nog kits!

Karel Korswagen

Voor Hans Knoester, bij zijn ruim tienjarig lidmaatschap

Beste Hans, uit Scheveningen, goede Knoester, 
Jij bent het soostype, dat ik warm koester:
Ik waardeer je soosinzet zeer, 
En ik bewonder je soosacties nog meer…..
Laat ik maar stoppen, mijn enthousiasme wordt steeds woester!

Karel Korswagen

Voor Pieter Prins
Wie viert vandaag zijn verjaardag? Dat is Pieter Prins.
Hij is nooit iets anders dan veel goeds van zins
Zowel voor zichzelf alsook voor anderen.
Vandaar zijn advies: ‘doe net als ik, Pieter: van bank veranderen!
Dan gaat het u goed, net als mij, en…. we worden niet kinds’.

Karel Korswagen, woensdag 13 augustus



WERKPLAATS:
Dekkershoek 69

2552 DB Den Haag
Tel.: 070 397 52 38
Fax: 070 397 26 41

www.jornathdehaas.nl

Onderhoud         Verbouwingen       Betimmeringen

Philipsstraat 3• 2722 NA Zoetermeer • Tel. 079 342 15 61 • Fax 079 342 40 92 • e-mail: hooymans46@zonnet.nl
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Want, ja hoor! De thuisblijvers, die kozen voor 
bestsellers in televisieland als ‘’Creatief met 
Kurk”” en “”Tussen Kunst en Kitsch”” hadden 
het afgelopen zaterdag 1� september weer 
volledig mis. Wat zijn dat toch voor vreemde 
gedachtekronkels? Enfin, de echte ‘’diehards’’ 
en laten wij het nog nadrukkelijker zeggen de 
crème de la crème hebben tijdens het familie-
feest met knappe BBQ volop genoten. En hoe! 
Natuurlijk zaten er bij de voorbereidingen wat 
haken en ogen aan, maar terugkijkend is de Fa-
milieBBQ grandioos geslaagd en het had wei-
nig gescheeld of dat had toch wat problemen 
opgeleverd. Immers, prominente Anonymusle-
den Wolf Janssen en Rob Pieterse hadden hun 
mannenuitje en bootreis in Griekse en Turkse 
wateren nauwelijks overleefd. Wat is zo’n rai-
ling toch een nuttig ding. Wolf’s wat gevoelige 
en zwakke maag trotseerde desondanks toch de 
Middellandse Zee. Er waren ver van ons bed aan 
boord toch ook goede afspraken gemaakt. Vóór 
11.00 uur ’s morgens bleef de tap dicht. Maar 
één seconde over 11.00 uur, nou, breek mij de 
bek niet open……! En dan Anonymusvoorzitter 
Leo de Bruin. Van een notoire bierdrinker heeft 
hij zich ontwikkeld tot een uiterst verfijnde wijn-
kenner. Dat hij dus snel zijn draai gevonden had 
was een duidelijke zaak.

Monumentendag veranderde om 15.00 
uur in ‘’Neerlands Hoop in Bange Dagen’’
En dat terwijl wij rond 15.00 uur de plakkers van 
de monumentendagen met zachte edoch heel 

straffe hand vriendelijk de deur wezen. En pre-
cies om 15.00 uur brak de beer los. Sjaak Chris-
tiaanse, de grote smaakmaker van de barbecue 
was met drie zwaarwichtige zwaargewichten 
op het toneel verschenen. Knap vertegenwoor-
digd pakten de heren ongelooflijk fraai uit. Tot 
en met 10 cijfers achter de komma klopte het. 
Klasse! De rookruimte was door Anonymus om-
getoverd tot een amfitheater waar ‘’Neerlans 
Hoop In Bange Dagen’’, de kinderen, plaats 
konden nemen voor een perfecte performance 
van een volwassen Pipo (of zijn verre neef). De 
pannenkoeken bakkende clown trad sterk re-
gisserend en acterend op, hij had zijn handen 
meer dan vol aan het ‘nieuwe en toekomstige‘’ 
bestuur, dat over �8 jaar waarschijnlijk aan zal 
treden. Toegegeven, er waren óók geldige ex-
cuses. De golfers zaten verstopt in het Middel-
landse Zeepaleis van Stef Koot in Zuid Frankrijk. 
Dus duidelijk dat slechts de crème de la crème 
aanzat aan de kluiftafel.

Generatiegewijs gesproken de crème de 
la crème was sterk vertegenwoordigd
Wat te denken van bijvoorbeeld de Buskens-
dynastie? Onder aanvoering van opa Cees ver-
schenen achtereenvolgens op de wagen zoon 
Ton Buskens met zijn lieve gade Karin en na-
tuurlijk hun kinderen Cas en Sophie. Dus wéér 
een heer C. Buskens Jr. Typisch een typje voor 
het naderende voorzitterschap van deze promi-
nente nazaat. Dochter Joyce met vriend nipte 
en hipte lekker mee. En dan natuurlijk neef Otto 

“Barbiekjoeien’’ 
             met drie generaties!
Even voor alle duidelijkheid! Het moet inmiddels toch bekend zijn, dat wij, als Soos-
leden, al jarenlang niet meer in het Stenen Tijdperk leven. Het moet toch in brede 
kring alom bekend zijn, dat Anonymus flink aan de weg timmert!. Het tijdperk van 
halma, lotto, bingo en kienen en het enige echte onvervalste vlooien ligt toch echt 
ver achter ons...
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REKLAME OP: 
k AUTO'S k MARKIESKAPPEN
k BORDEN k LIHTBAKKEN
k RAMEN k SPORTVELDBORDEN

ADVIES - ONTWERP
EN UITVOERING
VAN BELETTERINGEN

Nieuwe Laantjes 90
2584 RX Scheveningen

Tel. 070-3501128
Fax 070-3229466

www.albabelettering.nl

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, �6�7 AW Delft

Tel. 015 - �51 40 00

Fax 015 - �51 40 01

e-mail: info@awiversenter.nl

website: www.awiverscenter.nl

K W A L I T E I T  E N  O N D E R S C H E I D
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van Diepen met zijn Corrina en nageslacht . Het 
fijne voor Otto is , dat hij, na wat avonturieren in 
de mode, voortaan zijn zweep bij de Familie van 
Uffelen kan hanteren. Het wordt dus vanaf nu 
aan nooit meer hetzelfde in Leidsenhage. Ver-
rassend, wat heet, zéér verrassend verscheen 
de familie Paul Groot op het parket en jazeker 
met een fantastisch uitziende dochter Odette 
en schoonzoon Winand. Even gesproken met 
Odette. Klonk fantastisch. Na al dat leed, vroeg 
in het jaar, functioneerde (bijna) alle weer zoals 
het zou moeten zijn. Hun drie kindertjes zagen 
er prachtig uit. Peter Paul, die het van zijn groot-
vader Paul geërfd heeft, staat nu reeds te boek 
als de grootste womanizer van heel Ypenburg. 
En vlak natuurlijk Fleur en Charlotte niet uit. Óók 
de Van Hulsten wilden niet lullig doen en kwa-
men ook generatiegewijs de feestzaal binnen. 
En how about Hans Knoester? En ja hoor, welis-
waar wat later gaven dochterlief, die godzijdank 
niet op Hans leek en zoonlief acte de presence. 
Ze zagen er fantastisch uit. En wat die dochter 
betreft? Hans, wees zuinig. En dan de Meuldij-
ken. Aad en Miep presenteerden overduidelijk 
het uitgebreide nageslacht. Een verse schoon-
dochter en een sterk geboren erfgenaam. Dat 
belooft nog wat. Zij maakten het plaatje com-
pleet maar dan vergeten wij toch teven Donald 
Schuurman. Niet helemaal duidelijk was wie nu 
wie was, maar al het vrouwelijks schoon zag er 
op zijn Paasbest uit en dat bleek ook wel bij het 
Rad van Fortuin, waarbij de Schuurmannen een 
rechtstreekse lijn had.

Het Rad van Fortuin, de duivel en 
de hoop
Dat gold trouwens ook voor Piet en Ankie van 
Riet en zoon Ron en partner, Piet, altijd bang 
voor Wereldoorlog III en andere naderend on-
heil, had alvast massaal lootje ingezameld voor 
het Rad van Fortuin. Nou, dat hebben wij ge-
weten . Zijn kleinkinderen hadden en vaste stek 
bij de cadeautafel. En zoals zo vaak bij de Van 
Rietjes , het was weer de duivel en de grote 
hoop. Het is je van harte gegund. En zo kun-
nen wij nog wel even doorgaan. Het was nu 
eenmaal een fantastische avond. Echter, welk 

illuster lid van ons 1�� koppig ledenbestand 
beantwoordt nu de hamvraag. Wat moet Ano-
nymus nog meer doen om veel meer leden te 
trekken. Het is een naar woord. Maar het is toch 
beschamend, dat op zo’n mooie dag en avond, 
zoveel leden gewoon géén thuis geven op de 
fraaie en originele feesten georganiseerd door 
Anonymus. Laat wat van je horen, zodat ‘boos’’ 
zijn uit den boze is en slechts wat teleurgesteld 
zijn in alle redelijkheid troef zou zijn. Want het 
was een kolossaal feest, dat gewoon veel meer 
response verdient. Met dank aan Sjaak Christi-
aanse, de pachters en Anonymus was het alle-
maal weer dik voor elkaar. En nu het leuke. Toen 
ik om �1.00 uur thuis kwam, was ik royaal op 
tijd voor Creatief met Kurk en Tussen Klunst en 
Kitsch.. Echter en hoe dan ook, Anonymus gaat 
door! Zelfs met onze toekomstige juniorleden. 
En zo hoort het ook!

Lex van Hulst
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Wij “kankeren” in Nederland vaak over het weer. 
Maar toch is het wel een van de beste weer ty-
pes, die je kunt wensen. In de zomer redelijk 
koel en in de winter redelijk mild. Een weertype, 
dat je alleen in West Europa aantreft. Nederland 
heeft het voordeel, dat de hoeveelheid regen al-
hier bescheiden is, afgeschermd door Engeland. 
We hebben iets minder dan 1m water per jaar. 
Voor het verhaal over de diverse kusten in de 
wereld is het belangrijk te weten, dat wij op 5�° 
8’ Noorderbreedte zitten.
Mijn zuidelijkste puntje op het Noordelijk half-
rond, dat ik heb bezocht, is de Perzische Golf. 
Ik heb daar inderdaad in februari gezwommen; 
het was nog wat koud. In de zomer is het water 
hete soep! Zo warm. Je laat het wel uit je hoofd 
om hier in de zon te zitten. De gewone bevol-
king, die buiten werkt, heeft alles bedekt, ook 
het gezicht, zodat er geen zon op de huid komt. 
Het betreft hier een gebied op �8° NB.
Ongeveer op dezelfde hoogte ligt Houston - 
Galveston (op �9° NB) Hier treffen wij lege rotsi-
ge stranden aan. Wel met een enkele zwemmer 
gezien, maar verder leeg. Restaurants liggen 
hier op palen en daar vertoefd men dan ook. In 
tegenstelling met de Perzische Golf regent het 
hier erg vaak; de combinatie hoge vochtigheid 
en hoge temperatuur op deze breedte graad is 
niet aantrekkelijk.
Ongeveer 10 graden (�7°) hoger dan zitten wij 
op de standen van Tunesië, van Griekenland en 
van Turkije. Een gebied wat ’s zomers heel droog 
is en daardoor heel erg stoffig; stof is erg on-
aangenaam! Door westerlingen wordt op deze 
breedte graad wel gezond, maar het is echter 
nog gevaarlijk. Dit wordt geïllustreerd door een 
wens gericht aan  mijn (toen nog geen) echt-
genote, die tijdelijk KLM station manager werd 
in Tunis: Ik hoop dat je geen doden krijgt (van-
wege verbranding door de zon).
Als we weer ongeveer 6 graden ((4�.5°) hoger 
zitten, dan wordt het al wat beter. In zuid Frank-
rijk Middellandse zee kan men redelijk lang zon-
nen. Het baden in de middag wordt afgeraden 
omdat dan de wind sterk opzet. In Frankrijk aan 
de Atlantische kust op ongeveer 45° (Bordeau) 

is de zee erg gevaarlijk; immers de volle oceaan 
komt hier op de kusten. (Een moeder van een 
kind op de Vrije School is er gebleven, toen zij 
haar kind wilde redden [het kind is gered])
Op dezelfde hoogte als Bordeau ligt in Amerika 
Seattle. Geen strand gezien en geen mens zien 
zwemmen. Begrijpelijk want het water is nogal 
koud! Neen, alleen iets boven Los Angelos ge-
legen op �6° (dezelfde hoogte als Tunis) heb ik 
standen gezien. Zoals normaal in Amerika rijdt 
men met auto het strand op en gaat naast de 
auto op het strand zitten. De zee kan gevaarlijk 
zijn omdat de volle oceaan op de kust komt.
Beroemd zijn de stranden van Rio. Deze zijn ge-
legen op ��,5° Zuiderbreedte, vergeleken met 
��,5° Noorderbreedte. Dit is ter hoogte van 
Bombay. Dus warm en vochtig; tropische om-
standigheden met alleen wind als koeling. Mijn 
bezoek alhier was in januari, de zomer van het 
zuidelijk halfrond. 
Mijn bezoekdagen waren helaas somber, zwaar 
bewolkt. Er was geen mens op het strand! Ook 
hier was er een waarschuwing: Ga niet in de 
middag in zee. De wind is toegenomen en de 
zee (de volle oceaan op de kust) is gevaarlijk.
Afgelopen zomer was ik in Juneau in Alaska. Een 
plaats waar (zei men mij) Amerikaanse pensio-
nades heen gaan omdat het klimaat zo prettig 
is: milde winters en koele zomers. De directe 
invloed van de zee is afgeschermd door rot-
sen van 1000 m hoogte! Dit ligt op 58° NB (ter 
hoogte van het zuidelijkste puntje van Noorwe-
gen) Zeer gelijkbaar met Nederland, echter 5° C 
kouder dan bij ons.
Nederland met zijn rotsvrije stranden zonder de 
oceaan golven is ideaal. Elke dag bijna (nadat 
de temperatuur boven 16° C is) neem ik in zee 
een duik en geniet van de mooie wolkenluchten 
(waar de Nederlandse schilderkunst beroemd 
om is).

Als je terugkomt van een reis naar verre oorden, 
dan voel je de vochtige lucht en ruik je het gras; 
een heerlijk thuiskomen gevoel.

Sjoerd van der Veen

Oost/west thuis best
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