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                             Sociëteit ‘De Vereeniging’
Kazernestraat 38b - 2514 CT ‘s-Gravenhage - www.societeitdevereeniging.nl

Kopij inleveren vóór 20 augustus bij Herman Schoonman

 Functie Functie Telefoon
 Verantwoordlijkheid jaar 

Bestuur 
C.A.Postema (Cees) Voorzitter  �° 070 ‑ 323 88 �7
 Web‑site  
G.M.W. Hoogerwerf (Gerard) Secretaris 3° 070 ‑ 323 99 86
 Ledenboek  
P. Prins (Pieter) Penningmeester 4° 070 ‑ 369 49 28
F. van Noort (Frank) Commissaris Interne Zaken �° 07� ‑ 589 89 76
C.J.M. Buskens (Cees) Commissaris Gebouwen 26° 070 ‑ 386 �5 56
Dick van Rossum (Dick) Lid 2° 07� ‑ 54� 87 33
 Exlpoitatiecommissie  
A. van Hulst (Lex) Lid �° 070 ‑ 387 66 47
 Het Forum
 Het Gezelschap Anonymus
 Tafelpresides  
Administratie   
J.L. Kersten (Jan)  3° 070 ‑ 448 08 59

Ballotagecommissie   
J.J. van der Kruk (Koos) Voorzitter 5° 070 ‑ 366 55 75
J.G. Eijzenbach (Hans) Secretaris 2° 070 ‑ 35� 25 69
M. Alkema (Menno) Lid 6° 070 ‑ 364 68 7�
D. Meuldijk (Dick) Lid 3° 070 ‑ 347 55 45
A. Rozenboom (Lex) Lid �° 0�74 ‑ 44 05 40

Exploitatiecommissie   
Dick van Rossum (Dick) Voorzitter 4° 07� ‑ 54� 87 33
J.M.G. Bekkers (Jan) Lid 4° 070 ‑ 323 45 77
M. van der Zwan (Martin) Lid 2° 079 ‑ 36� 84 �0

Kascommissie   
R.P. Verschoor (Ron) Voorzitter 8° 070 ‑ 386 35 94
A.A.L. van Bunge (Alfred) Lid 4° 070 ‑ 386 86 98
H.F. Michelsen (Frits) Lid 5° 070 ‑ 324 �8 92

Het Forum   
H.B. Schoonman (Herman) Redacteur 4° 070 ‑ 368 75 57
A. van Hulst (Lex) Vertegenwoordiger Bestuur �° 070 ‑ 387 66 47

De web-site   
E.R. Croqué (Ed) Beheerder �° 070 ‑ 34� 32 89
C.A.Postema (Cees) Vertegenwoordiger Bestuur �° 070 ‑ 323 88 �7

Bibliothecaris   
C.J.J. Korswagen (Karel) Bibliothecaris  070 ‑ 328 �8 92

Wervingscommissie   
C.G.J. Kempen (Cornelis) Voorzitter  070 ‑ 39� 09 9�

Contacten Zieken   
M. Roeterdink (Marius) Namens het Bestuur 3° 070 ‑ 345 47 �9

Het Gezelschap Anonymus   
L. de Bruin (Leo) Voorzitter 5° 070 ‑ 360 32 66
A. van Hulst (Lex) Vertegenwoordiger Bestuur �° 070 ‑ 387 66 47



Aankoop
                                                          

PROPERTIES B.V. Verkoop

Bemiddeling 
van
onroerende 
goederen

v. Hogenhoucklaan 156
2596 TJ ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 328 39 06
06 531 83 004

Fax: 070 328 39 07
Email: info@dps-properties.nl
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BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING HOFLEVERANCIER

Brood en Banket

                          Sinds 1795

Herenstraat 106 2271 CI Voorburg
Telefoon 070 386 45 03 Fax 070 387 40 55

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

SCHELTUSDUYN
Beleggingsmakelaardij B.V.

Dr. Kuyperstraat 14
2514 BB Den Haag
Telefoon 070 364 49 59
Telefax 070 356 26 78
Privé 070 386 58 48
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Cees Postema (voorzitter)
standaard � Huishoudelijk Reglement art.09.
specifiek � Is lid van het Dagelijks Bestuur.

2 Houdt de jaarlijkse nieuwjaarsrede en is tafelpresident bij bijzondere gelegenheden, ter 
beoordeling van het Bestuur.

Gerard Hoogerwerf (secretaris)
standaard � Huishoudelijk Reglement art.�0.
specifiek � Is lid van het Dagelijks Bestuur.

2 Verwerkt digitaal de mutaties in de ledenadministratie en verzorgt het ledenboekje.
3 Verzorgt de rubriek “Mededelingen van het Bestuur” in het Forum en op de web‑site
4 Verzorgt de verzendadressen van het Forum. 

Pieter Prins (penningmeester)
standaard � Huishoudelijk Reglement art. ��.
specifiek � Is lid van het Dagelijks Bestuur.

2 Voert overleg met de pachter over de afrekeningen.

Frank van Noort (Commissaris Interne Zaken)
standaard � Huishoudelijk Reglement art.�2, met uitzondering van de digitale verwerking van de mutaties 

in de ledenadministratie, deze worden door de secretaris gedaan.
specifiek � Is verantwoordelijk voor de exploitatie van de web‑site.

2 Is verantwoordelijk voor de mutaties in de gegevens voor het bijhouden van het ledenregister 
3 Verzorgt het te publiceren nieuws van de ledenadministratie in de Sociëteit, het Forum en de 

web‑site.
4 Notuleert de vergaderingen bij afwezigheid van de secretaris.

Cees Buskens (Commissaris Gebouwen en vice‑voorzitter)
standaard � Huishoudelijk Reglement art.�3.
specifiek � Bovengenoemde taken hebben mede betrekking op de vaste inrichting en de inventaris met 

uitzondering van de losse inventaris van keuken en bar.
2 Is Vice‑voorzitter en neemt de taken van de voorzitter waar bij diens afwezigheid.

Dick van Rossum (lid)
standaard � Is lid van het Bestuur. 

2 Vertegenwoordigt het Bestuur in de Exploitatiecommissie en rapporteert aan het Bestuur.
de verantwoordelijkheden van de exploitatiecommissie zijn:
standaard � Statuten art.��.
specifiek � Doet voorstellen aan het bestuur met betrekking tot de exploitatie van onze eigendommen.

2 Ziet toe op het energieverbruik en de losse inventaris van keuken en bar.

Lex van Hulst (lid)
standaard � Is lid van het Bestuur. 

2 Vertegenwoordigt het Bestuur in het Gezelschap Anonymus en rapporteert aan het Bestuur.
specifiek � Organiseert de tafelpresides.

2 Is verantwoordelijk van de publicaties van het Gezelschap Anonymus op de web‑site.
3 Is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Forum.

Gerard Hoogerwerf, secretaris
Maart, 2007

Mededelingen van het Bestuur
In de constituerende eerste vergadering van het Bestuur in de nieuwe samenstelling, zijn in 
onderling overleg de taken en verantwoordelijkheden als volgt verdeeld.
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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 �6, 2627 AW Delft

Tel. 0�5 ‑ 25� 40 00

Fax 0�5 ‑ 25� 40 0�

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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Eindelijk! Eindelijk heeft Cees zijn onderscheidin‑
gen weer op peil weten te brengen. Jazeker! En 
het leuke was dan ook, dat en hoe geslepen van 
de majesteit, teen en t’ander samenviel met ons 
diësdiner. Het  betrof dan ook zeker geen vetle‑
ren medaille voor overdadig carnavals gebruik 
(alhoewel, alaaf?). Het betrof ook geen cadeau‑
tje voor vier dagen kuiten bijten in de  maand 
juli in het mooie Nijmegen en omstreken. Wij 
zagen het trouwens óók op de iets wel erg vele 
vrijmarkten, waarmee wij in het wonderschone 
Voorburg doodgegooid werden tijdens Konin‑
ginnedag. Nee, Cees had geen kleedje waar zijn 
vele verdiensten tegen inwisseling van 50 euro‑
cent te koop werden aangeboden. Nee, Cees 
wilde het weten. Sterker, een heel diësdiner 
werd met sympathieke, harde en overduidelijk 
originele hand geregisseerd tot meerdere eer en 
glorie van onze Cees B. 
Ondanks Cees’ vele vrienden had het toch 
bloed, zweet en tranen gekost om groots en fraai 
feest te vieren. Maar daar hadden zij op dins‑
dagavond � mei in de Kazernestraat even geen 
boodschap aan. Keurig maar onrustig stonden 
de tot echte horecamensen omgeklede heren 
buiten ‘’braaf’’ te wachten om �8.00 uur(!) om 
a.u.b. naar binnen te mogen. Volhardend, dat 
was het toverwoord. Wachten tot de hemelse 
poorten van Sociëteit ‘’De Vereeniging”” open‑
zwaaiden.

Geduld is een schone zaak……
Geduld was het motto. En geduld heeft onze 
Cees ook gehad. Immers, 25 snoeiharde be‑
stuursjaren waren hieraan vooraf gegaan. Vraag 

dat bijvoorbeeld maar eens aan Pieter Prins. Nou 
kun je van Pieter veel zeggen. Op de penning 
is hij. Jazeker! Het kost zelfs zoveel tijd, dat hij 
zo ongeveer weer langs de ballotagecommissie 
moet gaan om opnieuw kennis te komen ma‑
ken. Vraag dat maar eens aan Dick van Rossum.
Dick, die tussen een van zijn �6 verschillende 
vakanties door,  kans zag ook zijn afgetrainde 
gezicht te laten zien. Vraag dat maar eens aan 
Cor van Kuijen. 
Jazeker, dé Cor van Kuijen. Voor de poorten van 
de hel weggesleept, was het verrekte goed hem 
eindelijk weer gezond en wel te zien en te ho‑
ren. Cor is binnen de medische wereld behoor‑
lijk te keer gegaan en heeft dus een naam hoog 
te houden. Tot in Amerika toe.Nou is Cor niet 
kleinzielig en ik wil er best wat over schrijven. 
Echter de onderzoeken en operaties aan een 
van die fijngevoelige  en fijnbesnaarde man‑
nelijke organen gaat bepaald verder, dan alleen 
een azijnpisser te zijn. Vraag dat maar eens aan 
Theo Snelders. 
Dé Robert‑ Jan Derksen van zijn  golfgeneratie. 
Theo golft lang en laat door. Dus weinig tijd 
voor de Sociëteit. Vraag het maar eens aan Aad 
Elich. 
Een jonge God, een beginnend zeventiger. Via 
allerhande bospaadjes en ander lastig Alpen‑
land geklauter, was hij toch begonnen aan zijn 
derde (of was het toch alweer zijn vierde?) part‑
ner. Marianne heette zij. En Aad had een leuk 
en maagdelijk fijn gesprek met zijn even oude 
schoonouders. Vraag dat maar eens aan Tom 
Mulder. 
Perfect gekleed. Zonder meer! Maar waar Tom 

  Cees van Oranje Nassau 
         kwam, zag en overwon!



HET FORUM  6  MEI  2007

altijd zijn boodschappen doet voor een paar 
nette afkledende sokken  blijft een raadsel. Hij 
kan maar niet slagen. Feit blijft  wel, dat Tom, 
dag en nacht  blootsvoets door het woelige le‑
ven loopt. 

ABN-Amro Bank, een alleraardigste 
lullenpot
Vraag dat maar eens aan Frits Michelsen. 
Als geen ander was hij op de hoogte van het 
spannend jongensboek, dat ABN‑Amro Bank 
heet. Barclays is een groot en hoog open boek 
voor hem. Althans dat begrepen wij uit zijn ver‑
halen en zijn vele buitenlandse contacten. Of 
hij Rijkman Groenink opvolgt, bleef nog even in 
het ongewisse. Een kwestie van tijd. Wij horen 
nog van Frits. 

Op het diësdiner trapte voorzitter Cees Postema 
vorstelijk af. Was terecht trots op onze Sociëteit 
en nog trotser op onze Cees Buskens. Feest! De 
�56ste verjaardag en een geridderde Cees, die al 
bijna veertig jaar in de Kazernestraat had door‑
gebracht. Een denderend, daverend diesdiner 
stond dan ook geheel in het teken van Cees 
Buskens. En dat betaalde zich fors uit door het 
gelukkige aantal ex‑voorzitters, die gezamenlijk 
en ieder toch weer via zijn eigen optiek Cees 
omhoog stootte in de vaart der volkeren. 

Hans Lamb was de eerste, die Cees toesprak met 
name over de meer dan de vijftigjarige vriend‑
schap tussen beide heren. Als een uiterst saillan‑
te bijkomstigheid, hoorden wij toch, dat er in de 
tienerjaren iets moois opbloeide tussen Cees en 
Henny Lamb. Had op zijn minst toch zeker een 
ander licht op deze mooie avond doen schijnen. 
Eerlijk is eerlijk. Met zijn vieren is iedereen toch 
redelijk (?) op zijn plek gekomen. 

Oud voorzitter Quaak was de nimmer aflatende 
voorzitter, die Cees’ jaren als lid van onze So‑
ciëteit beschreef. Perfect neergezet door Wim, 
kwam hij goed naar voren als de alles over‑
ziende regelaar en natuurlijk  was het Cees’ 

finest hour. Maar er was ondertussen toch actie. 
Harde actie. 

Paul Groot, óók hij vierde zijn feestje
Immers, stond alles weliswaar in het teken van 
Cees, ook Paul Groot had iets te vieren. En dat 
was nogal wat. Paul was jarig en vierde dat met 
zijn vrienden uitbundig. Hij had graag zijn boot 
meegenomen op een trailer om van het gezeur 
over ‘’meevaren’’ af te zijn. Hij bood een fantas‑
tisch glas wijn aan voor toch weer een jaar trou‑
we dienst. Nadat wij vorig jaar zijn, geloof ik, 
vijftigste verjaardag, zo uitgebreid gevierd heb‑
ben, worden het ongetwijfeld weer vier mooie 
jaren voor Paul voor zijn volgende mijlpaal. 

De volgende ex‑voorzitter, Feico Alkemade, be‑
titelde Cees als Zijn Heiligheid, terwijl ik Hoog‑
heid ook al passend vond. Feico, nou kun je 
daar veel van zeggen, maar niet, dat hij niet op 
zijn mondje is gevallen. Cees’ vaardigheden als 
begenadigd architect werden fraai uitgelicht. Hij 
wist er alles van. Immers een mogelijke revolte 
in de Vogelwijk is door Cees’ talenten in de kiem 
gesmoord.Ook nu steeg Cees weer boven zich‑
zelf uit. Immers, wij hebben als blijvend monu‑
ment de Buskensbar. En zo hoort het ook. 

Natuurlijk! Er Zit Schot In was er vanzelfspre‑
kend ook. Weliswaar niet zo talrijk als vorige 
edities maar Guido van den Elshout verwoord‑
de het prima en bood namens de kegelclub een 
mooi glas wijn aan. 

Ja en dan natuurlijk Marius Roeterdink  Het blijft 
een vreemde vogel.  Een goed spreker maar, 
ja zijn taalgebruik, hè? Nou was ik toevallig de 
laatste dagen even niet in Zuid Afrika geweest. 
En dan is het toch weer lastig om dat vreemde 
dialect te moeten vertalen. 
Tot slot was het oud‑voorzitter Rob van Hulst, 
die bestuurstechnisch Cees nog eens langs de 
meetlat legde. Onder de fraaie tonen van de 
muziek uit Evita omschreef hij Cees als een be‑
kwaam bestuurder. 



Cees weliswaar uitgerust met een kort 
lontje, maar wel gekleed met hagelwitte 
sokken
Weliswaar een van het soort met een soms 
iets te kort lontje en af en toe iets weg te heb‑
ben van een brombeer. Een ding bleef echter 
recht overeind. Zijn altijd mooie witte sokken 
onder de meest fraaie creaties. Hij verliet dan 
weliswaar regelmatig driftig de bestuurska‑
mer, maar werd toch weer als het kindje Jezus 
binnengehaald. Uiteindelijk  was het Ton Bus‑
kens, die zijn vader nog eens terecht heel trots 
neerzette.
Uit Ton’s woorden begrepen wij, dat Cees 
in zijn wat jongere jaren weinig thuis was ’s 
avonds. Niet duidelijk was het feit dat een na‑
derend burgemeesterschap een kwestie van 
tijd was.Dat nam echter toch niet weg dat op 
de momenten dat hij er wel was, de kinderen 
en kleinkinderen buitengewoon hielden van 
Pa en Opa.. 

Kort en goed, Cees Buskens besloot de avond 
zelf. Goed en wel overwogen. Hij stond even 
stil bij het feit, dat Pierre van Hulst hem  25 
jaar geleden bij het bestuur binnenhaalde. Hij 
sprak over zijn lange regeerperiode  als over 
een trein, die toevallig langskwam en waarbij 
je alleen maar even hoefde in te stappen. En 
dan gaan met die banaan. 

Was het diësdiner op zich al uitstekend, de af‑
sluiter, aangeboden door Cees, was de uitge‑
lezen consumptie om nog even in de sfeer te 
blijven. En Cees gaat in één moeite door. En 
dat belooft wat voor volgend jaar. Immers, 
dan is hij veertig jaar lid. En dat hij met dat lint‑
je dan komt, dat is absoluut zeker. Met recht! 
Het was een fantastische avond. Dus gewoon 
doorgaan. Met veel vertrouwen in de volgen‑
dew2w222 generatie en een groot gevoel van 
waardering voor je eigen ‘majesteit”.

Lex van Hulst

Van de redactie
Voor jullie ligt het laatste nummer van het 
Forum, dat nu ook via het internet beschikbaar 
is gekomen. Het zal tot eind augustus duren 
voordat er weer een Forum beschikbaar is, en 
vandaar dat dit vijfde nummer in 2007 aan de 
forse kant is. 
Vanwege het bijzondere karakter van de twee 
laatste nummers moest er wat kopij van Anony‑
mus en de Vernuftelingen blijven liggen. Aan‑
gezien deze stukjes zeker de moeite waard zijn 
om er kennis van te nemen zijn deze nu alsnog 
opgenomen in dit mei nummer.

De redactie gaat dus nu op vakantie, maar niet 
voordat zij langs deze weg de waardering heeft 
uitgesproken voor de vele bijdragen die door 
de leden werden toegeleverd. Kopij was steeds 
ruim aanwezig en absoluut geen  probleem, 
waarvoor onze dank.

Ook langs deze weg wenst de redactie jullie, 
voor zover van toepassing een hele fijne en 
goede vakantie toe.

Herman B. Schoonman

Prettige vakantie!
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ZIJ TREKKEN ALLES

RECHT WAT KROM IS

Mr. A.L.C.M. Oomen c.s.
Advocaten

Laan Copes van Cattenburch 98
2585 GE ’s-Gravenhage

Tel: 070 - 3503815 Fax: 070 - 352 07 39

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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Zoals elk jaar gebruikelijk hebben wij, de 
leden van het Gezelschap Anonymus, één 
of meerdere culturele activiteiten weer 
maandelijks op de agenda gezet; tenslot-
te zijn wij, en terecht natuurlijk,  van oor-
sprong een uiterst cultureel gezelschap. 

Wij besluiten een weliswaar fraaie  maar toch 
weer uiterst wisselvallige lenteperiode af en vlak 
voor het begin van de echte zomer, met een 
hele mooie culturele avond. En dat doen wij  op 
woensdagavond �3 juni. 
Voor de geharde en zeer getrouwe woensdagse 
kroegtijgers zal het een déjà vu van vorig jaar 
zijn. Jazeker. Een moment van herkenning!. Im‑
mers, het wijkt haast niet af van het succes van 
vorig jaar. Een troubadour, of wat wij nu wellicht 
een hedendaagse bard zouden noemen, zal aan 
het diner voor een fraaie en geluidstechnisch 
zeer verantwoorde muzikale omlijsting zorgen. 
U weet wel, die min of  meer eenvoudige lie‑
deren met teksten waar in brede kring over na‑
gedacht en gediscussieerd kan worden. En om 
nou net niet alvast voor het zingen de kerk uit te 

gaan maar wel om in de zomerse stemming te 
komen, worden wij tijdens het diner  verrast met 
een keur aan tapas variëteiten. 
 
Culinaire BBQ
Op een van de laatste zomerse zaterdagen, om 
precies te zijn die van 25 augustus hebben wij 
wederom de culinaire BBQ nieuw leven inge‑
blazen. U heeft het in jaarprogramma kunnen 
lezen:  dit zomers avonturieren  gaan wij doen in 
de stijl van �867.  Jazeker, u wist het. Hét  was in‑
derdaad het oprichtingsjaar van het Gezelschap 
Anonymus. 
De kleding, die de mensen in die tijd droegen 
is heel goed te zien op de fraaie schilderijen van 
de Franse impressionisten. Begrijp ons goed! Wij 
gaan u echt niet vragen in uw kleerkast te kijken 
om de kleding van �867 uit de kast te halen. Of 
sterker nog... aan te  trekken ook. Bewaart u dat 
voor het eigentijdse buurtfeestje. Maar toege‑
voegd aan deze tekst doen wij een beeltenis van 
de Franse schilder Monet erbij om een en ander 
te illustreren.  Let u dan vooral  eens op dat uit‑
dagende sjaaltje dat hij draagt. Jazeker, dat is 
bingo. En hoe! Dus vragen wij u,  u vooral niet te 
laten  weerhouden om een eigentijdse vertaalde  
casual  stijl aan te trekken  en  bijvoorbeeld zo’n 
bijpassend sjaaltje losjes om te doen. Dat heeft 
de vleug naar  en de reuk van �867.

Overigens zal de inrichting van de sociëteit  wel 
getransformeerd worden naar  de stijl van die 
tijd: dus met gaslicht en andere karakteristieke, 
eigentijdse accessoires. Maar ook de jukebox,  u 
weet  wel, hét rustpunt van het lustrumfeest, zal 
weer aanwezig zijn. Heerlijk rustig en heerlijk ver‑
trouwd gaan wij terug naar een tijd, die ons allen 
nog altijd uiterst dierbaar is. Het programma zal 
U begin augustus worden toegezonden!

   Nieuws 
van Anonymus
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Anonymus 140 jaar (4-5-6)

Hoe het Gezelschap zich in de volgende �40 jaar 
ontwikkelde in de tijd, wordt in tien artikelen uit 
de doeken gedaan. Dit is het vierde, vijfde en 
zesde artikel, die respectievelijk de tijdvakken 
van �9�0 ‑ �924, �924 ‑ �938, en �939 ‑ �952 
behandelen.

1910 - 1924
Het jaar �9�0 is het jaar waarin de wapenwed‑
loop zich versnelde. Toen was er het Agidir in‑
cident tussen Duitsland, Frankrijk en Engeland. 
Duitsland besloot een vloot te bouwen qua 
grootte gelijk aan die van Engeland. Engeland 
daarentegen, onder leiding van de minister van 
marine Winston Churchil, beantwoordde dit 
met een vernieuwing van de Britse vloot. Oos‑
tenrijk/Hongarije lijfde Servië in, met toestem‑
ming van Rusland. Zoals bekend was het ook 
in Servië, waar de vonk ontstond, die de “Grote 
Oorlog”deed ontbranden. Een oorlog, die qua 
omvang nog nooit was voorgekomen.
Direct na deze oorlog kwam de Spaanse griep, 
die de bevolking letterlijk decimeerde. Neder‑
land was bij de oorlog neutraal gebleven, maar 
werd wel door de griep ‘vol’ getroffen. De maat‑
schappelijke invloed van de “Grote Oorlog”was 
gigantisch. In de jaren voor de oorlog was er een 
langzame erkenning, dat de mensen behorend 
tot de werkende klasse ook  echte mensen wa‑
ren. Als schokreactie hierop kwamen er nieuwe 
verhoudingen in de klassen. De middenklasse 
werd overheersend.

Den Haag leed ook van de “Grote Oorlog”. 
Immers, er was geen contact met, en dus waren 
er geen  inkomsten uit de koloniën, geen Duitse 
toeristen, die naar Scheveningen kwamen en 
vrijwel geen toevoer van grondstoffen (met 
name was er een tekort aan kolen). 
Uit de geschiedschrijving wordt niet duidelijk of 
de ‘Vereeniging’ en zijn Gezelschap Anonymus 
met de sterke maatschappelijke verandering is 
meegegaan. Het ledental bleef stabiel, er was 
nauwelijks toestroom van nieuwe, jonge, le‑
den, die de spirit van de jaren twintig hadden 
kunnen overbrengen. Vermoedelijk is men een 
beetje op de oude voet doorgegaan. 
Den Haag was wel veranderd; bijvoorbeeld na 
deze oorlog is de kwaliteit van de woningen 
voor de werkende klasse sterk verbeterd.

Ook in deze periode heeft Anonymus feesten en 
toernooien georganiseerd. Het budget was wel 
beperkt, want er waren geen inkomsten van de 
“Groote Zaal”. Deze was namelijk gevorderd 
door de gemobiliseerde militairen in de jaren 
�9�4 tot �9�8.

Een opmerkelijke rol van het Gezelschap was de 
volgende:
Na afloop van de “Grote Oorlog” heeft Anony‑
mus een grootse huldiging georganiseerd voor 
zeven leden die meer dan veertig jaar lid waren. 
Het belangrijkste lid van deze groep was de heer 
W.A. Schoot, reeds zestig jaar lid en ere‑voorzit‑
ter van Anonymus. 

Het is 140 jaar geleden dat een twintigtal leden het reglement van het Gezelschap 
goedkeurde. Deze leden waren reeds - nemen wij althans aan - enige jaren anoniem 
actief op het culturele vlak. Met dit reglement kregen zij nu wat inkomsten om 
culturele activiteiten te ontwikkelen Het reglement verplichtte hen om zich met 
poëzie en proza bezig te houden.
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Anonymus 140 jaar
De activiteiten van Anonymus bestonden in 
deze periode voornamelijk uit het organiseren 
van spellen en zo nu en dan een feest. Dit blijkt 
uit het volgende:
Een lid, de heer Warneke, stichtte in �9�9 een 
fonds, waaruit jaarlijks f �00,‑ beschikbaar 
moest worden gesteld voor prijzen voor bil‑
jart‑  kegel‑ en kaartwedstrijden . Hij verbond er 
wel de voorwaarde aan dat Anonymus voor de 
aankoop en de verdeling van de prijzen moest 
zorgdragen. Dit is doorgegaan tot �939 en nog 
een aantal jaren na de tweede wereldoorlog 
gold deze afspraak.

Enkele data

�9�� Maison de Bonneterie betrekt de nieuwe 
behuizing

�9�2 Oprichting van de GG & GD en het open‑
bare slachthuis. Huis Albemarle wordt 
afgebroken om plaats te maken voor de 
aanleg van de Hofweg.

�9�3 Opening van het Vredespaleis. Den Haag 
telt 300 000 inwoners (in �900 was dit 
200 000)

�9�4 De Hofweg is gereed, er wordt een begin 
gemaakt aan de sanering van Schevenin‑
gen.

�9�5 Begin van de bouw van Duindorp. Het 
Residentie Orkest wordt de vaste bespeler 
van het Kurhaus.

�9�7 Begin van de bouw van Marlot

�9�8 Hongerrellen! Een revolutiepoging van 
Troelstra.

�9�9    Eerste vrouwen in de gemeenteraad. 
Eerste radio uitzending vanuit de 
Beukstraat.

�920 Geel ‑ groen worden de kleuren van Den 
Haag. Start van de bouw van Spoorwijk.

�922 Begin van de aanleg van de Grote Markt‑
straat.

�923 Aanleg van het Zuiderpark. Het villapark 
Meer en Bosch wordt voltooid.

�924 De blauwe tram naar Leiden vervangt de 
stoomtractie. In het Kurhaus worden het 
Palais de Danse en het Kurhaus Cabaret in 
gebruik genomen.

1924 - 1938
De volgende periode van �924 tot �938 was 
een periode met grote veranderingen. Twee ele‑
menten waren verantwoordelijk voor een sterke 
verandering van de maatschappelijke verhou‑
dingen, te weten: 

• De “uitvinding“ van de lopende band door 
Henri Ford. Deze methode van produceren 
zorgde ervoor, dat alle klassen konden pro‑
fiteren van luxe zaken. Een fundamentele 
ontwikkeling, die begonnen was in de VS en 
daarna door de gehele westelijke wereld werd 
gevolgd. Rusland deed hieraan niet mee, daar 
ontwikkelde zich na de revolutie van �9�7 een 
ander type paradijs voor de werkende klasse.

• De beurskrach van �929. Na de “Grote oor‑
log” was de VS het financiële centrum van de 
wereld geworden. Immers de Europese lan‑
den waren vrijwel bankroet door de oorlog. 
In de VS klapte de beurs en sleepte de wereld 
mee; met name Duitsland. Dit land leefde na 
de hyperinflatie van de jaren twintig geheel 
op Amerikaanse leningen. De problemen, zo‑
als de grote werkloosheid, werden opgelost 
door sterke leiders. In de VS was dit Franklin 
Roosevelt. Hij kwam met de “New Deal”. Dit 
vormde de basis voor de ontwikkeling van de 
vakbonden en een grotere macht van de ar‑
beiders dan voorheen. Duitsland, dat geheel 
aan de grond zat, koos niet het Russische sy‑
steem om de problemen op te lossen, maar 
koos de sterke man Hitler, die op zijn manier 
Duitsland weer op de kaart zette. Nederland 
heeft ook, in mindere mate,  geleden van de 
grote werkloosheid. Hier werden projecten 
zoals de afsluitdijk en in Den Haag het aan‑
leggen van het Westbroekpark uitgevoerd.

In de sociëteit zien wij geen wijzigingen  als 
gevolg van de veranderingen van de maat‑
schappelijke verhoudingen. Een bestuurslid 
(Haaxman) wilde wel intellectuele avonden met 
als onderwerp bijvoorbeeld de medezeggen‑
schap van arbeiders in grote bedrijven. Maar 
men was niet geïnteresseerd; men ging slechts 
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door met biljarten, kegelen en kaarten  en zo nu 
en dan een feest. Dit alles voor ongeveer �25 
leden.
In deze periode viel ook het 75 jarig bestaan van 
de Vereeniging. Een feest, dat geheel georgani‑
seerd werd door het Gezelschap Anonymus. 
Het Diësdiner werd georganiseerd en betaald 
door het Gezelschap*). Het Bestuur en het be‑
stuur van het Gezelschap waren met hun insig‑
nes aanwezig bij de festiviteiten. Helaas direct 
na deze grote krachtsinspanning zakte de orga‑
nisatie van het Gezelschap in elkaar; wederom 
werd overwogen om het Gezelschap op te hef‑
fen. Langzaam krabbelt het weer wat omhoog 
en in �928, iets verlaat, wordt het jubileum voor 
het 60 jarig bestaan gevierd.

In de volgende jaren na �928 zien wij het Gezel‑
schap op de oude voet verder gaan met het or‑
ganiseren van biljart, kegel en kaarttoernooien 
met de prijzen, betaald uit het Warneke fonds.
Zelf Sinterklaasfeesten werden georganiseerd, 
maar dit waren voornamelijk dansfeesten.
Uit de geschiedschrijving blijkt, dat de feesten 
minder uitbundig waren dan vóór �926. Eén 
van de redenen was natuurlijk de gevolgen van 
de beurskrach in �929. Het gevolg hiervan was 
dat de inkomsten uit de Grote Zaal terugliepen 
en de leden minder geld besteedden.
 
*) Financieel was het Gezelschap Anonymus tot �96� 

onafhankelijk van de Vereeniging. Voor feesten kreeg 
het Gezelschap een bedrag. Achteraf heeft Anony‑
mus een tegemoetkoming in de kosten gekregen 
voor het Diësdiner.

Enkele data 

�924 Bouwkundige problemen met de sociëteit. Deze zijn met eigen mid-
delen opgelost. 
Tevens is de restauratie van de bibliotheek (de vroegere leeskamer) uitgevoerd. De 
jassenkamer (de plaats van de huidige bar), is verhuisd naar de doorgang naar de 
Grote Zaal. (de huidige plaats)

�925 Grote Marktstraat werd opengesteld voor het verkeer.

�926 Opening van de Bijenkorf. Den Haag telt 400 000 inwoners

75 jarig bestaan van de Vereeniging met een Diësdiner bij Royal

�928 Experimenten met verkeerslichten op de Laan van Meerdervoort
Viering van het Gezelschap Anonymus 60 jaar.

�929 Doorbraak Spui naar de Kalvermarkt. 
Zithoek “De Dwarshoek”werd in gebruik genomen. Het buffet is ver-
plaatst naar de huidige barruimte.

�930 Opening van de tearoom van Lensvelt Nicolaas aan het Tournooiveld

�93� Feest voor het 80 jarig bestaan van de Vereeniging

�932 Stoomtram naar het Westland werd vervangen door een autobus.

�933 Gokspel Straperlo in Scheveningen is een groot succes; daarna wordt het verbo‑
den, omdat het toch een gokspel blijkt te zijn.

�934 Koningin Emma en Prins Hendrik overlijden. Berlage overlijdt

�935 Opening van Berlage’s gemeentemuseum.

�936 Olympische spelen in Berlijn. Bioscoop Metropole geopend.

�937 Huwelijk Juliana en Bernhard. Fusie van de “Groote” Sociëteit en club Royal.

�938 Markt verplaatst naar de Herman Costerstraat. Viering van het 40 jarig regerings‑
jubileum van Wilhelmina
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1938-1952
In de periode �938 tot �952 heeft de tweede 
wereldoorlog plaatsgevonden. Oorlogen heb‑
ben altijd als gevolg, dat maatschappelijke ver‑
anderingen worden versneld. Dit is zeker ook 
het geval na deze oorlog. Voor de oorlog waren 
als reactie op de crisistijd van �930, de vakbon‑
den van de arbeidersgroep, een zeer belangrijke 
groep geworden in de werkgever/ werknemer 
verhoudingen. Na de oorlog waren de vakbon‑
den echt machtig; en in de politiek maakten de 
socialisten nu de dienst uit. 

Een andere verandering is de houding ten op‑
zichte van de gekleurde medemens. Voor de 
oorlog dachten vele Europeanen, dat  zij be‑
voorrecht waren boven Afrikanen en Aziaten. 
Hitler heeft het zelfs extreem benadrukt, juist 
voor die “blanken” welke oorspronkelijk uit Azië 
kwamen (de joden). De Japanners hebben de 
Aziaten ondubbelzinnig laten merken, dat het 
blanke ras echt niet “superieur” is. Daarom zijn, 
gesteund door de echte overwinnaar van de 
tweede wereld oorlog, namelijk de VS, vele ko‑
loniën onafhankelijk geworden. De ‘’gekleurde’’ 
medemens werd  beetje bij beetje gelijkwaardig 
aan zijn  blanke soortgenoot.

Het effect op een sociëteit is groot. Immers een 
sociëteit heeft leden uit de midden‑ en uit de 
hogere klasse van de Europese samenleving. De 
ombuiging van de macht richting de “arbeiders” 
werkt in feite negatief voor een instelling zoals 
de “sociëteit”. We zien dan ook fusies van soci‑
eteiten en een verandering van de functie van 
de sociëteiten. Met de laatste opmerking wordt 
bedoeld dat de sociaal belangrijke functie, de 
onderlinge contacten binnen de sociëteit, in de 
samenleving beduidend minder wordt of zelfs 
wegvalt; het wordt  een plaats voor kaarten, bil‑
jarten en kegelen. 

Hetgeen voor bijna alle sociëteiten geldt, geldt 
zeker ook voor ‘’De Vereeniging’’. Echter het 
feit, dat het aantal leden bescheiden was, heeft 
geholpen om de organisatie, ondanks het tij‑
delijke verlies van het gebouw gedurende de 
oorlogsjaren, te laten voortbestaan. De basis 

was duidelijk een goed onderling vertrouwen 
in elkaar.

Na de oorlog moest de uitgeleefde sociëteit 
aan de Kazernestraat met bescheiden middelen 
weer hersteld worden. Doordat de energie ge‑
heel gebruikt werd om te “overleven” in de oor‑
logstijd en om op te bouwen in de jaren erna, 
zijn de Anonymusactiviteiten tot �950 nihil 
geweest. Voor de  derde maal heeft men toen 
voorgesteld om het Gezelschap op te heffen.
Maar er zijn altijd personen, die geloof hebben 
in onze organisatie,die onafhankelijk van een 
Bestuur bepalend zijn voor de sfeer.. Een orga‑
nisatie, die naast het kaarten, biljarten en kege‑
len, óók de sociaal belangrijke evenementen 
organiseert. Deze persoon was Pierre van Hulst 
Senior. Hij was de motor, die het Gezelschap 
weer tot leven bracht. Hij heeft een prachtig 
feest neergezet ter gelegenheid van het �00 ja‑
rig bestaan van ‘’De Vereeniging”. Zijn bijdrage 
leeft nog immer voort, uiteraard in de naam Van 
Hulst., maar ook indirect via het tegeltableau in 
de serre. Hij was van onschatbare waarde, want 

na het lustrum feest, heeft hij het Gezelschap 
actief leven in geblazen en, hoe belangrijk, óók 
levend gehouden. Het Gezelschap zorgde er 
weer voor, dat de sociëteit De Vereeniging toch  
zijn sociale functie bleef vervullen; het werd niet 
een clubje, dat alleen bedoeld was om  het kaar‑
ten, biljarten en kegelen! 
Ter illustratie, dat wij in die tijd toch een fami‑
liesociëteit waren gebleven, bewijst wel het feit,  
dat het tegeltableau door de dames  van de le‑
den werd  aangeboden!

Sjoerd van der Veen



HET FORUM  �5  MEI 2007

Overzicht van de voornaamste feiten in deze periode

1939 Pia Beck treedt op als �4‑jarige in The Samoa Girls; de half ‑ miljoenste Hagenaar 
geboren (L.J. van Straalen)

1940
�0‑�4 mei

slag om de residentie, o.a. de slag van Ypenburg;

29 mei installatie A. Seyss‑Inquart in de Ridderzaal

29 juni Anjerdag,  Burgemeester. De Monchy 2 dagen later ontslagen; de sociëteit en 
de “Groote” Zaal aan de Kazernestraat gevorderd. 

1941 Gemeenteraad door Duitsers naar huis gestuurd

1942
mei

het strand tot verboden gebied verklaard; begin aanleg Atlantic Wall dwars door 
de stad en evacuatie �30.000 Hagenaars

augustus eerste jodendeportaties; ADO landskampioen voetballen 

1943 Pier brandt af; 

1944 
april

centraal bevolkingsregister in gebouw Kleykamp gebombardeerd;

september Dolle Dinsdag, eerste V‑2’s vanaf Haags grondgebied afgevuurd;

herfst: voedselsituatie wordt nijpend

november grote razzia voor de Arbeitseinsatz mislukt grotendeels 

1945 Hongerwinter

maart bombardement op het Bezuidenhout, waarbij o.a. Koos Speenhoff omkomt; 
Zweeds wittebrood arriveert

29 april voedseldroppings; 

8 mei Canadezen en Prinses Irenebrigade trekken de stad in; Duindorp wordt NSB‑con‑
centratiekamp (tot �947); Dutch Swing College Band opgericht 

1946 Wilhelmina verhuist definitief naar paleis Het Loo; architect Dudok presenteert zijn 
stedenbouwplannen; opening jeugdherberg Ockenburg

1947 Eerste spade de grond in voor de bouw van het stadhuis aan het Burg. de Monc‑
hyplein; Haagse Comedie opgericht

1948 Feestelijkheden rond het 700‑jarig bestaan van Den Haag; staking HTM‑personeel; 
wereldschaaktoernooi in Den Haag van start

1949 Soevereiniteitsoverdracht Indonesië in Ridderzaal getekend 

1951 Eerste tv‑uitzending te zien; hotel De Twee Steden gesloten; gietijzeren torenspits 
van Grote Kerk gesloopt; eerste woning in Morgenstond betrokken. Sociëteit De 
Vereeninging bestaat 100 jaar.

1952 Einde der gasloze uren; �0.000ste naoorlogse woning gebouwd; opening Madu‑
rodam; opening Institute of Social Studies

1953 Opheffing treinverbinding naar Scheveningen; Koloniale School opgeheven; inge‑
bruikneming nieuwe stadhuis 

Geraadpleegde bronnen
‑ Wereld geschiedenis Seasam
‑ Archief van de gemeente Den Haag
‑ Vereeniging jubileumboek deel I en II
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Geboren in �95� te ’s Gravenhage, als oudste 
zoon in een gezin met twee jongens. Vader was 
beroepsofficier en was nogal eens buiten Den 
Haag actief maar Dick is met een kleine uitzon‑
dering steeds in onze regio opgegroeid. 
Het lager onderwijs werd gevolgd op een open‑
bare school in Voorburg. De HBS ‑ B opleiding 
vervolgens op “Het Zandvliet” aan de Bezui‑
denhoudseweg. Een christelijk lyceum, niet 
vanwege de geloofovertuiging maar omdat de 
daar geldende tucht voor Dick heilzaam werd 
geacht. 
Na de HBS ging Dick werken bij Rijkswaterstaat 
en volgde daar een praktijkopleiding tot land‑
meter. Ouderwets met logaritme tafels, kijkers 
en de bekende rode‑witte stokken, jalons. In 
de avonduren werd, deels schriftelijk via PBNA, 
deel mondeling op de HTS in Utrecht een HBO 
opleiding geodesie gevolgd. 

In �972 werd Dick opgeroepen voor militaire 
dienst, die hij na zijn kaderopleiding doorbracht 
bij de Artillerie, natuurlijk als landmeter bij de 
Artillerie Meet Afdeling. Een prima combinatie 
omdat zo tijdens de diensttijd het praktijkjaar 
voor zijn studie werd volbracht. 
In �974 keerde Dick terug bij R.W.S. en was 
betrokken bij de afsluiting van de Grevelingen 
(met kabelbaan), de havenhoofden van IJmui‑
den (ook kabelbaan), plaatsing van de lichtei‑

landen van Europoort en het afzinken van de 
tunnel elementen voor de Drechttunnel en het 
begin van de Oosterschelde werken. 
Leuke, uitdagende en vaak spectaculaire klus‑
sen. Maar geleidelijk drong het tot hem door 
dat de automatisering het, toch eigenlijk wel 
ambachtelijk vak, aan het overnemen was. Een 
juist gevoel hetgeen blijkt uit het feit dat de TU 
Delft de opleiding geodesie (= landmeetkunde) 
een paar jaar terug heeft opgeheven. Daarom 
ging hij om zich heen kijken en vond in �979 
een nieuwe functie bij het Centraal Bureau 
voor de Statistiek in Voorburg. Hij kreeg daar te 
maken met ontwikkeling van automatiserings‑
systemen die het CBS het GIS (=geografische 
informatie systemen) tijdperk binnenloodsten. 
Hij deed daar vele afwisselende projecten, ook 
voor de Verenigde Naties en de Europese Com‑
missie. Dit bracht hem o.a. naar Brazilië en Su‑
riname en vele Europese landen. Zijn functie 
is heel geleidelijk verschoven van technisch in‑
houdelijk naar het management. In die omge‑
ving is 
Dick nu nog steeds werkzaam nu als Senior Be‑
leidsadviseur binnen de staf van de Raad van 
Bestuur.

Tot zover het verhaal over de zakelijke levens‑
loop van Dick die wij nu verder zelf aan het 
woord zullen laten:

in gesprek met...
Dick Meuldijk
op 7 febriari 2007
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“Naast mijn werkzaamheden ben ik �6 jaar lid 
geweest van de Gemeenteraad in Leidschen‑
dam voor D’66. Ik ben daar in �996 mee ge‑
stopt, omdat je na zo’n lange tijd cynisch gaat 
worden en je allemaal al eens hebt gezien. Maar 
het was een zeer leerzame en interessante tijd, 
en ik kan een ieder aanraden die de kans krijgt 
(neemt) om zo iets aan de samenleving bij te 
dragen, niet twijfelen maar doen!!!! 
Verder was ik bestuurslid van een brede scho‑
lengemeenschap in Voorburg, het Dalton, en 
na mijn raadswerk bestuursvoorzitter van een 
Leidschendamse woningcoöperatie. In de cor‑
poratiesector ben ik nu nog actief als lid van 
de Raad van Commissarissen van Wooninvest. 
Naast mijn duidelijke affiniteit met de techniek 
vormen mijn bestuurlijke activiteiten een twee‑
de rode draad. Uiteraard omdat ik een grote be‑
stuurlijke belangstelling heb maar ook omdat ik 
als opvatting, zo je wil filosofie, heb dat ieder‑
een zich binnen zijn of haar mogelijkheden ook 
een beetje in dienst moet stellen van de samen‑
leving, en je de gegeven talenten niet onder de 
korenmaat moet verbergen”.

“Mijn vrouw Martha heb ik ontmoet in �972. 
Martha woonde en werkte in Assen en ik ver‑
vulde toen mijn dienstplicht in ’t Harde. Wij 
kamen elkaar tijdens een vakantie in Limburg 
tegen. Na mijn diensttijd is zij in Leidschendam 
komen wonen waar we gingen samenwonen. 
In die tijd een in de ogen van vooral mijn groot‑
moeder een niet erg fatsoenlijke levenswijze. 
Het ging met mijn grootmoeder niet zo goed en 
daarom besloten we in �976 te gaan trouwen. 
Mijn grootmoeder heeft daarna nog �5 jaar in 
goede gezondheid doorgebracht maar van dat 
trouwen hebben we achteraf geen spijt gekre‑
gen. Wij hebben twee leuke dochters. De oud‑
ste (26) is afgestudeerd in de Spaanse taal‑ en 
letterkunde en de jongste (2�) staat op het punt 
als stewardess bij de KLM te beginnen. De jong‑
ste dochter was met mij op de vader / dochter 
avond om kennis te maken met de sociëteit en 
de sfeer. Ook heb ik de vriend van mijn oud‑
ste meegenomen naar de vader/(schoon) zoon 
avond, en natuurlijk neem ik mijn echtgenote 
als het even kan mee naar onze altijd bijzon‑

dere feesten. Omdat mijn vrouw af toe nog als 
avondhoofd in een verpleeghuis werkt lukt dat 
niet altijd. In die gevallen treft u mijn moeder 
van 80 ook nog wel eens op de soos aan. Het 
afgelopen kerstdiner en het swinging soos gala 
is haar heel goed bevallen”.

Je bent geïntroduceerd door Ron Verschoor, hoe is 
dat gegaan?
“Ik zocht dringend een penningmeester voor 
de corporatie waar ik voorzitter was en werd 
op Ron gewezen. Het klikte snel Ron werd onze 
penningmeester  Hij heeft mij meegetroond 
naar de sociëteit. Ik was er van overtuigd dat 
het niets voor mij was maar ben meegegaan als 
“participerend sociologisch experimentje”. Van 
die scepsis klopte dus helemaal niets mag dui‑
delijk zijn, want ik ben lid sinds april 2003”. 

Liefhebberijen: sport, “zeker geen voetbal, 
maar vroeger heb ik honk‑ en softball gespeeld 
en zelfs ook nog een beetje aan cricket gedaan 
bij VUC. Tegenwoordig kan ik passief tennissen 
waarderen”. 
Lezen: “graag en veel en dan voornamelijk his‑
torisch wetenschappelijke literatuur. Het laat‑
ste boek dat ik met plezier gelezen heb is “Het 
Psalmenoproer”, en als tip zou ik in dit verband 
willen noemen: “De maat van alle dingen” van 
Ken Alder (wat jammer nou Dick want toen ik 
laatst hiernaar vroeg bij mijn boekwinkel werd mij 
verteld dat het boek reeds sinds januari 2005 niet 
meer beschikbaar is!!!)” (ja hoor ISBN  90 4�4 
0569 0 uitgever Anthos). 
Muziek: passief, “Ik kan het niet helpen maar 
ben nog steeds enthousiast liefhebber van pop 
muziek uit de jaren ‘70”.

De gemeenschappelijke hobby van mij en mijn 
vrouw is wandelen (veel) in liefst verre, vooral 
warme, landen. Italië en Frankrijk afgelopen 
jaar maar er staat een reis naar Cuba op het pro‑
gramma. Natuurlijk zou ik ook nog graag eens 
teruggaan naar Brazilië en Suriname. Eigenlijk 
fascineert heel Zuid‑Amerika ons wel. Ik wil 
bijvoorbeeld nog een keer naar Patagonie. Dit 
gaat in de toekomst dan ook zeker gebeuren. 
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Nieuws van Anonymus

Tentoonstelling
Aan het eind van mei slaat Anonymus weer 
keihard terug. Om precies te zijn vanaf 23 
mei zal een kleine tentoonstelling ingericht 
staan over het roemruchtig verleden van 
het Gezelschap en zal �40 jaar Anonymus in 
beeld worden gebracht. 
Duidelijk een hele mooie gelegenheid om 

het Gezelschap Anonymus in al zijn glorie te zien. Tot en met de culturele avond op �3 juni 
is deze tentoonstelling te bewonderen.

Vader/(schoon)dochter avond
In deze periode houden wij, op speciaal verzoek, wederom de vader/(schoon) dochter 
avond. Heel toepasselijk op ”D‑day”, 6 juni dus, om precies te zijn. En dan staat de ”D” 
natuurlijk voor alle dames in hun pure schoonheid. Het jarige Anonymus zal er alles aan 
doen om van deze ”D‑day” weer een succes te maken. Dus schrijf snel in op de intekenlijst 
bij de bar.

NB Heeft u nog passende foto’s of anderszins historische zaken, die een link hebben met 
Anonymus, dan zou deze “lening”, als bijdrage, geweldig gewaardeerd worden door 
het Gezelschap.

Overigens hebben wij ook nog een mooie en 
leuke Drentsche Patrijshond en die houdt ons 
ook aardig bezig en in beweging

Tenslotte: Hoe bevalt het op de Sociëteit?
“Zoals je weet ben ik nu lid van de ballotage 
commissie en probeer ik aldus ook aan dit unie‑
ke fenomeen in Den Haag mijn steentje bij te 
dragen. Verder mag je allerhande superlatieven 
vermelden over mijn beleving als lid van dit ge‑
zelschap. Ik ben er bijna wekelijks en dat zegt 
eigenlijk genoeg. 

Wat ik nog wel even kwijt wil nu het kan is mijn 
ergernis over het doorgaan met converseren 
met tafelgenoten als iemand het woord voert. 
Wat steviger optreden van de dienstdoende 
tafel‑preases is volgens mij nodig. 

Maar nogmaals ik voel me hier als een vis in ‘t 
water ”.

Wordt vervolgd 
Herman B. Schoonman
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KNOESTER
 REGISTER OPTICIENS®

SkyPol: Goed bekeken onder alle omstandigheden

Verblindingsfactor zonlicht                     Beschermingsfactor SkyPol

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

Maak een            afspraakje met me.

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

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

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)
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Op de laatste woensdag in mei is het  
weer tijd  voor een historisch onderwerp, 
namelijk het “wassen”. Jazeker! Het be-
gon met de legendarische slogan: Een 
kind kan de wasch doen”, gelanceerd in 
1901. De firma, die deze slagzin bedacht 
heeft was de wasmachinefabrikant Velo 
uit Barendrecht. 

De echte omschakeling, dat men thuis elektrisch 
ging wassen,  kwam echter pas in de jaren �957 
tot �963. Toen steeg het aantal huishoudens, 
dat een wasmachine bezat van 30% tot 80%.  
De hoofdredenen voor deze plotselinge stijging 
waren in de eerste plaats de verandering van 
de maatschappelijke verhoudingen en in de 
tweede plaats de technische ontwikkeling van 
de machines.

Vóór  de tweede wereldoor‑
log spiegelde de midden‑
klasse zich aan de hoogste 
klasse. Dat betekende óf de 
was de deur uit óf de was 
laten doen door het perso‑
neel. 
Na de tweede wereldoorlog 
was het een luxe wanneer 
de vrouw niet hoefde bij te 

dragen aan het gezinsinkomen (Iets, dat van 

oudsher heel natuurlijk en noodzakelijk was in 
de armste gezinnen).
De technische ontwikkeling was vanaf het prille 
begin: eerst een wastobbe met een mechani‑
sche roerder. Daarna werd het een hypermoder‑
ne gesloten doos. De witte kleur zorgde voor de 
acceptatie van de machine als een hygiënisch 
verantwoord apparaat.

De nieuwste ontwikkeling is die van het was‑
middel zelf. Het is nu een chemisch product, 
dat onder koude omstandigheden het te was‑
sen materiaal op de eerste plaats schoon en 
daarnaast lekker geurend maakt.

Duidelijk een onderwerp met technische en 
maatschappelijke aspecten.

Discussie op 30 mei 18.00 uur in de serre.

Sjoerd van der Veen

Nieuws 
van de 

Vernuftelingen



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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F.G. VAN DEN HEUVEL
LATE VOGELS 1882

TOURNOOIVELD - DEN HAAG
TELEFOON 070 - 346 08 87

®

MENS COLLECTION
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M.O.B. Accountancy B.V.

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

Forensische 
onderzoeken &

financiële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden



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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