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Het berust natuurlijk op louter toeval, maar bij 
het verschijnen van het eerste Forum van de vie‑
renveertigste jaargang, werd in Amerika de vie‑
renveertigste president geïnstalleerd. Iedereen 
zal het er over eens zijn dat er een frisse wind 
zal gaan waaien met de komst van Barak Housein 
Obama. En wat vindt u dan van de nieuwe frisse 
kleur van het nieuwe Forum. Ziehier in ieder geval 
al een samenloop van omstandigheden. Tevens 
juicht de redactie het besluit van het bestuur om 
het Forum vanaf de vierenveertigste jaargang 
voortaan per post te versturen van ganser harte 
toe. Perfect, het kennis nemen van de inhoud zal 
dit zeker ten goede komen !!!!!!!
Dan ook nog te bedenken dat onze (oudste) 
dochter dit jaar haar vierenveertigste verjaardag 
viert. Ik had er, tot nu toe dan, nooit bij stilge‑
staan dat de eerst officiële jaargang van het Fo‑
rum samenviel met haar geboortejaar.
Aangezien de kopij voor het Forum 44 – 0� over‑
vloedig was, zoals u gemerkt zult hebben, zal dit 
tweede nummer, in afwachting van de A.L.V., 
niet door officiële mededelingen worden gedo‑
mineerd. Het zij zo !!!
Eigenlijk heeft de redactie nooit te klagen over 
het toeleveren van kopij, alleen nu leek het een 
beetje nijpend. Echter er zijn altijd trouwe en 
bereidwillige mede‑leden waarop nimmer te‑
vergeefs een beroep wordt gedaan (Lex, Karel, 
Sjoerd, et al), waarvoor langs deze weg mijn har‑
telijke dank.

Zo zijn er bijvoorbeeld in dit nummer een twee‑
tal versies van de Soos‑dag geplaatst, interes‑
sant te lezen hoe twee leden deze dag hebben 
beleefd.

De redactie heeft nu zelf voor wat kopij gezorgd. 
En wat kan er zoal geschreven worden, welaan:

Hoffotograaf
Op voorstel van Cees 
Buskens is binnen het 
bestuur besproken 
Alfred van Bunge te 
benoemen tot offici‑
ele Forum fotograaf. 
Wij zien zijn prestatie 
met belangstelling te‑
gemoet en zijn over‑
tuigd van een bijzon‑
der prettige samen werking. 
Ook kan in dit verband nog worden vermeld 
dat er achter de bar een fototoestel aanwezig 
is voor algemeen gebruik. Dus doet zich een 
gelegenheid voor, dan kan er altijd een plaatje 
van worden gemaakt. Hieronder is daarvan een 
voorbeeld:

Op de avond van �� februari leek het wel een 
reunie avond van oud B.N.S.’ers Voorhout. Deze 
vijf heren vonden elkaar na lange tijd.

Van de redactie



HET FORUM  4  FEBRUARI 2009

De Ben Gronheid leestafel:
Tijdens het interview dat ik had met Jos Henne‑
quin (zie elders in dit blad) kwamen Steef Gron‑
heid en Stephan Loomans ons verzoeken even 
van plaats te verwisselen omdat ze iets meege‑
bracht hadden voor de rookkamer. Er kwam een 
prachtige uitschuifbare tafel binnen met zes oer 
degelijke stoelen. Een stukje van Ben was dus 
weer teruggekomen naar de Sociëteit

Zie hier het resultaat

niemand is om mee te spelen.
Hun nieuwe huis staat naast een hek dat zich 
uistrekt zover het oog maar reikt, een hek dat 
Bruno afschermt van de vreemde mensen die hij 
daarachter ziet bewegen. 

Bruno wil ontdekkingsreiziger worden en besluit 
op onderzoek uit te gaan. Op een van zijn toch‑
ten ontmoet hij een jongen wiens leven en om‑
standigheden zeer verschillen van die van hem. 
Toch sluiten de jongens vriendschap, maar het is 
een vriendschap die niet zonder gevolgen blijft 
….!!!!

2.	Van:	Willem	Jan	Otten,	“Specht	en	zoon”.
Een jonge schilder, in de mode vanwege zijn rake 
portretten krijgt een opdracht die anders is dan 
alle voorgaande: schilder een gestorven jongen. 
“Je redt er een leven mee”’zegt de steenrijke va‑
der van de jongen.

De schilder weet dat hij zichzelf zal moeten over‑
treffen. Wie was die jongen??
Waarom is hij dood?? Waarom komt de vader het 
schilderij niet afhalen??

3.	En	 van	 Carlos	 Ruiz	 Zalfón,	 “De	 schaduw	
van	de	wind”.

In het oude centrum van Barcelona ligt “het kerk‑
hof der vergeten boeken”. Hoofdpersoon Daniel 
Sempere wordt door zijn vader, weduwnaar en 
boekhandelaar, meegenomen naar deze ge‑
heimzinnige, verborgen wereld van verhalen.

Vanaf dat moment neemt Daniels leven een 
wending die hij niet had kunnen voorzien. Hij 
mag een boek uitzoeken en kiest “de schaduw 
van de wind”, geschreven door een zekere 
Julián Carax. Het boek laat hem niet meer los, 
ook al schudt de wereld tijdens het grauwe Fran‑
co – regime om heen op zijn grondvesten.

Hij wil alles weten over het boek en de schrijver. 
En merkwaardigerwijs lijken alle mensen die hij 
ontmoet, ook de vrouwen op wie hij verliefd 
wordt, deel uit te maken van het grote spel waar‑
van het boek het middelpunt vormt.
(einde boeken)

Leesplezier
Ooit is er gepeild of er behoefte zou bestaan voor 
een leesclub. Dit met de bedoeling gezamenlijk 
een boek te lezen en dat dan na enige tijd te be‑
spreken. Mogelijk stuit je dan op boeken waar 
je anders niet op zou komen. Echter, op deze 
oproep is geen reactie ontvangen (helaas wat 
mijzelf betreft). Maar er is dan toch in ieder geval 
onze rubriek “leespareltjes” van Karel onze bibli‑
othecaris, ook warm aanbevolen.

Toch kwamen er laatst een drietal boekjes (boe‑
ken) langs die ik u niet wil onthouden:

1.	 Van	John	Boyne,	“De	jongen	in	de	
	 gestreepte	pyjama”.
De jongen in de gestreepte pyjama begint in 
Berlijn �943. Als de negenjarige Bruno op een 
dag uit school komt, zijn al zijn spullen in kratten 
gepakt. Zijn vader heeft promotie gekregen, en 
Bruno en zijn familie moeten verhuizen naar een 
plek die ver weg is, waar niets te doen is en waar 
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Een tip tegen de hik
Soms kan iemand ongelooflijk de hik krijgen niet 
figuurlijk maar letterlijk. Dit overkwam Ron Ver‑
schoor tijdens zijn ziekenhuisopname. Hij kreeg 
van het verplegend personeel de tip om een 
glas water op onderstaande manier te drinken. 
Een beschrijving van de aan te nemen houding 
is schier onmogelijk maar een plaatje zegt meer 
dan duizend woorden, ziedaar.

Tenslotte:
Dan toch ook nog even iets over de adverteer‑
ders, waarvan er twee opzegden, er één nieuwe 
bij kwam en één werd vernieuwd. Hartelijk dank 
aan de trouwe adverteerders die de kurk zijn 
waarop het Forum drijft.

Herman B. Schoonman

Althans, dat dacht een tiental goudgerande en 
loepzuivere Voorburgers, die er al een feestnacht 
op hadden zitten! Immers, deze memorabele 
dag viel samen met de verjaardag van ‘’good 
old’’(jazeker!) Cees Buskens. Cees’’ gevoeligheid 
kennende voor wat uitgerekend zijn verjaardag 
betreft, was terechte aanleiding om Cees eindelijk 
dat feestje te geven waar hij al jaren lekkerbekkend 
naar toe leeft. Midden in de ‘’nacht’’ werd verza‑
meld bij Bakkerij Klink van Willem Klomp en gewa‑
pend met een feestontbijt en ruim voorzien in de 
bijpassende champagne ‑ behoefte op dit wel heel 
erg vroege tijdstip, werden om 07.30 uur �2 janu‑
ari Cees en Lies overvallen. Slechts even was Cees 
stil, en zo hoort het ook, maar daarna dolle pret 
op Cees’’ 69ste verjaardag (jazeker! Overigens zal 
Bert Uphof opkijken, want de door hem spontaan 
ter beschikking gestelde champagne heeft helaas 
het einde niet gehaald. Dorstig volkje, die Voor‑
burgers. Het was gewoon op. Ondanks goede af‑
spraken liep de harde kern van Voorburgse hooli‑
gans naar de verzamelplaats waar de bus hen dus 
op zou komen halen. Laten wij het erop houden, 
dat het ijzingwekkend koud was en zelfs het Jaege‑

rondergoed van Cees niet bestand was tegen deze 
blauwbekkende ongekende harde wind. Godzij‑
dank heette het busbedrijf ‘’Vreugde Tours”” en 
dat maakte weer een heleboel goed. 

Instappen Voorburgers verhoogde 
eindelijk de stemming
Niet om ons op de borst te slaan, maar toen de 
diehards uit Voorburg instapten, kwam gelijk de 
stemming er weer een beetje in in de tot dan 
toe nogal doods bus. Om nou te zeggen, dat 
op dit mooie tijdstip de Hagenaars al voor vol‑
doende uitbundige vrolijkheid hadden gezorgd, 
nee, niet echt. Voorburg stond paraat. Ai, koffie?! 
Nee, die was er helaas niet. Daarentegen werden 
om 09.00 uur al voldoende aan Sisi gerelateerde 
vruchtensappen ter beschikking gesteld. Geluk‑
kig was daar ook Willem Klomp, die zijn han‑
delsvoorraad gevulde koeken meegebracht had 
en dat was met Sisi, een verdomd goede combi‑
natie. Daarnaast was de bus op alles voorbereid. 
Immers, aan ieder stoel hing een kotszakje, dus in 
deze lacune was knap voorzien. Hoe dan ook, de 
stemming steeg. Duidelijke zaak. En dat was ook 

Het busje komt zo….!
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heel goed te merken bij het Leer ‑ en Schoenmu‑
seum. Eindelijk koffie en geraffineerd uitgeser‑
veerde halve zolen. Het voelde goed. Maar juist 
voor die leden, die dachten ‘’voor weinig’’ zich te 
goed te doen aan een stel goedkope schoenen, 
kwamen in de Langstraat van een koude kermis 
thuis. Maar wel een puike rondleiding door, laten 
wij zeggen, �00 jaar leergeschiedenis. Duidelijk 
werd de strijd tussen schoenmakers en looiers, 
die niet voor niets ook wel schooiers werden ge‑
noemd. Daarnaast, en daar kan niet goed genoeg 
op gehamerd worden, dat er duidelijke verschil‑
len zaten tussen opperhuid, onderhuid en niet in 
de laatste plaats de voorhuid. 

Kanoën bij Moeke Mooren 
Interessant uitstapje en verder ging de tocht door 
het Land van Maas en Waal. Ik hoor het Boude‑
wijn de Groot nog zingen. Toen wij uiteindelijk na 
een uiterst lange rit even onder Groningen waren 
terecht gekomen, lag daar de fraaie uitspanning 
van Moeke Mooren. Aan het water en helemaal 
voor ons alleen. Jammer was alleen, dat het een 
teleurstelling was voor Koos van der Kruk en Rob 
Jansen, dat het door hen geplande kanotochtje 
niet doorging. Immers, de lokale pikhouweel om 
het ijsvrij te maken, was zoek. Maar toch werd het 
een feestje. Immers, Cees B. was nog steeds jarig. 
Het eerste rondje werd dankzij Cees een keihard 
feit. Teleurstellend was het dat Cees op dat vroeg 
tijdstip nog niet vloeiend werd toegesproken, 
maar de meeste bewaarde hun optreden voor de 
avond. Trouwens, het werd ook tijd voor weer een 
dodemansrit . Via de meest smalle straatjes en de 
meest diepe afgronden kwamen wij aan bij het 
Tinmuseum annex fabriek. ‘’’t Oude Ambacht’ in 
Alphen. En oude liefde roest niet. Zo was het bij‑
voorbeeld een buitengewone en aangename ver‑
rassing, ontvangen te worden door Martijn van 
Zon. En u begrijp het . Er moeten bloedbanden 
bestaan tussen Martijn en het ‘’fenomeen’’ Theo 
van Zon. Het kwam ontroerend dichtbij. 

Tinnen bed- en sfeerlampjes redden vele 
huwelijken
Martijn vertelde, dat de sinds �986 operationeel 
actieve Tinfabriek jaarlijks alleen al 40.000 bezoe‑
kers telde, die de rondleiding lijdzaam ondergin‑
gen. Nou hebben de meeste van ons altijd al graag 
willen weten, hoe een tinnen vaasje gedraaid en 

gerold wordt. En dus ook leuk voor thuis. Im‑
mers, een kleine investering, een draaibankje en 
blijven draaien en Moeder de vrouw kan weer ge‑
zegend worden met zo’n fraaie tinnen aanwas. 
Toen echter het gezelschap losgelaten werd in 
het tinnen winkeltje, brak de beer los. Het leek 
wel of het gratis was. Er werd massaal ingekocht. 
Zoiets als Paasmaandag op de Woonboulevard. 
Was het wellicht zaak om ’s avonds thuis met een 
souveniertje te komen om te laten zien, dat een 
en ander volkomen legitiem en in overeenstem‑
ming was met de plannen voor deze dag? Top � 
was ongetwijfeld het softone aangeschafte sfeer‑
lichtje voor het nachtkastje in de slaapkamer. Ik 
weet natuurlijk niet de diepere achtergronden, 
maar ik constateer slechts……! Kortom tientallen 
kilo’s zwaarder vertrok de bus op weg naar huis. 
Rijkelijk voorzien van allerhande worstsoorten., 
aangeboden door ons aller vriend Sjaak Hooy‑
mans en de rijkelijke besprenkelde flesjes wijn, 
fijn gesponsord door Bert Uphof. Alles maakte 
dat wij op tijd waren voor de Wildhoef. 

Mooi slot in de wel heel vroege Kerstsfeer 
in ‘’De Wildhoef’’
Was deze uitspanning (�2 januari!) nog hele‑
maal in Kerstsfeer compleet met fraai opgetuigde 
Kerstboom. Het was wellicht een fijn gebaar om 
de boom te laten staan. Tenslotte zijn wij er al‑
lemaal achter, dat Kerstmis vroeg valt dit jaar. En 
een jaar gaat hard. Er werd goed geconverseerd 
en wat voor Cees Buskens toch het belangrijkste 
was, dat de faux pas van Moeke Mooren ruim‑
schoots goed gemaakt werd.. Samengevat, het 
was een prachtige dag. En dus waren alle credits 
voor Hans van der Geest en Jan van den Zwan. 
Grote organisatoren , die deze dag perfect gere‑
geld hadden. Hoewel perfect geregeld? De Voor‑
burgers moesten met een taxibusje naar huis. En 
laat het nou net in Voorburg keihard regenen. 
Ongewapend lopend door de zeikregen werd 
drijfnat de echtelijke sponde weer opzocht. In‑
clusief, sfeervolle tinnen lampjes.. Het schijnt laat 
geworden te zijn. Maar toen lagen Jan en Hans 
allang onder de wol. Terecht een prima dag. 
Overigens Peter Robijns en Frans van den Heu‑
vel kennende, zal volgend jaar rekening worden 
gehouden met eventuele verspreid voorkomend 
hoosbuien. Sterkte, Peter en Frans. Succes!
Lex van Hulst
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Niet eerder kreeg ik het interessante verzoek 
om lezers van het Forum duidelijk te maken 
waarom een trendy webcam kan bijdragen tot 
optimalisering van de relatie tussen soosleden 
en het thuisfront. Het verzoek kwam van ons al‑
ler secretaris Gerard Hoogerwerf, die mij trots 
wees op een plat wit voorwerp dat hoog aan de 
muur van de Sociëteit hangt. 

‘Het gaat om een test met een webcam’, zegt 
Gerard. ‘Dit is een heel strak model waarin het 
cameraoog nauwelijks zichtbaar is, maar het 
resultaat is verbijsterend goed. Beelden zijn be‑
hoorlijk scherp en prima van kleur’. 

Gerard legt uit dat de webcam onderdeel is van 
een proef die dit jaar ook bij andere Sociëteiten 
in Nederland wordt gehouden. Via internet is 
het straks mogelijk om met de webcam zicht te 
hebben op wat er in de sociëteit gebeurt.
Met name omdat de exploitatie nu uit handen 
is gegeven, is dit voor ons een uitermate sim‑
pel instrument om niet alleen Boenk maar ook 
het gebruik van onze kostbare accommodatie te 
controleren.  
Er hangen als proef bij ons drie webcams in de 
grote zaal. Onderdeel van de test is dat de beel‑
den elkaar goed aanvullen en mooi overvloeien. 
De gekozen proefvlakken zijn: de bar, het diner‑
gedeelte en de biljarts. Op �0 februari zijn de 
webcams geïnstalleerd en de proef duurt tot in 
april. Voordat een definitief besluit over het in‑
stalleren van de webcams valt zijn we dus een 
paar weken verder.

Met de webcams krijgt het thuisfront desge‑
wenst in de toekomst de mogelijkheid om hun 
partner en andere soosleden tijdens de borrel 
en het diner te volgen. Hiermee kunnen mis‑
verstanden voorkomen worden en dat zal de 
relatie ten goede komen. Ook voor soosleden 
die verhinderd zijn maar toch vanuit huis willen 

volgen hoe de woensdagavond aan de Kazer‑
nestraat verloopt, is het gebruik van webcams 
ideaal. Onderzocht wordt de mogelijkheid het 
systeem eventueel in de toekomst te koppelen 
aan het meldsysteem voor deelname aan het di‑
ner. Het fotobestand is aanwezig en de techniek 
van gezichtsherkenning is beproefd.

‘Er zal hoe dan ook begin april een peiling onder 
de leden gaan plaatsvinden over het gebruik er‑
van’, zegt Gerard, ‘Het kost ons geen cent, de 
fabrikant financiert deze pilot omdat het geba‑
seerd is op de WiFi techniek die wel voor de PC’s 
gangbaar is, maar nog niet voor webcam’s .
Voor het bestuur is dit een ideaal controle in‑
strument, omdat zij nu vanuit de luie stoel het 
gebruik van onze spullen kunnen volgen, de 
huurinkomsten kunnen inschatten en daarmee 
ook zien hoe onze kas zich vult. 

Alfred van Bunge
Foto Herman Schoonman

‘Webcams in sociëteit zijn 
  relatieversterkend’
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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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Verzamelpunt De Wilthoef waar wij om 8.30 uur 
na de koffie vertrokken met een bus van Vreugde 
tours.
Het uitdagje van de soos.
Eerst op naar Voorburg station om nog 9 
man op te pikken waaronder de jarige Cees 
Buskens, deze lieden waren al in een vrolijke 
stemming,vermoedelijk door een champagne 
ontbijt wat wij hun allen benijden. De stemming 
werd voortgezet in de bus, onder het zingen van 
lang zal die leven en het nuttigen van gevulde 
koeken reden wij richting Waalwijk voor een be‑
zoek aan het schoenen museum. Het was een 
aangename rit in mooi winterweer.
Bij het museum aangekomen werden wij ontvan‑
gen met koffie en een halve zool,de groep werd 
in tweeën gesplitst en zo gingen wij het museum 
in, de enen groep van voor naar achteren en de 
andere u raad het al. Onze gids gaf uiteenzetting 
over schoeisel waar wij geen weet van hadden 
en dat zegt toch wel iets al u na gaat dat wij met 
z’n allen een respectabel aantal jaren toch niet 
bepaald op blote voeten onze weg zijn gegaan. 
Maar tot onze geruststelling hoorden wij dat er 
door mensen al duizenden jaren schoenen wor‑
den gedragen. In de oertijd bonden mensen al 
dierenvellen om hun voeten.
Maar de Egyptenaren droegen al schoeisel zo’n 
twee duizend jaar geleden waarvan een kopie 
tentoongesteld was. in de late Middeleeuwen 
komt de puntschoen in de mode, maar de pun‑
ten worden na enige tijd steeds wel erg lang. Ze 
moeten met een kettinkje aan de schoen vast 
zitten anders struikelt de drager over zijn eigen 
voeten. Halverwege de �5e eeuw verbiedt de 
paus dit soort schoenen omdat de punt een te 
erotische bijbetekenis zou hebben (hoe groter de 
punt hoe groter de .......) e.e.a. uit het voorlich-
tingsboekje Ned. lederen schoenmuseum
Dit en meer kwamen wij te weten over de bekle‑
ding van onze onderdanen en de geheimen des 
schoenmakers.
En zo weer wijzer geworden togen wij met onze 
bus naar het land van Maas en Waal zoals al ja‑
ren geleden werd bezongen door Boudewijn de 

Groot. Via de A2 gingen wij land inwaarts bij de 
afslag Kerkdriel ‑ Velddriel langs mooie dorpen 
die wij slechts uit de verte zagen langs een ge‑
hucht van �0 huizen maar toch beroemd omdat 
elke dag over de radio de waterstanden werden 
doorgegeven voor de schippers, daar waar de 
Maas en Waal elkaar het dichtst naderen de sluis 
bij Sint ‑ Andries. We reden daar over de hefbrug 
en zo ging het verder langs de dorpen Heeren‑
waarden‑Wamel ‑ Maasbommel naar Appeltern 
bekend om een van de mooiste tuinen van Ne‑
derland naar het restaurant waar we gingen lun‑
chen, heel mooi gelegen bij een watersportcen‑
trum.

De broodmaaltijd was prima evenals de wijn 
aangeboden door onze jarige Cees.
Toen onze groep van zo’n kleine 50 man begon 
te zingen om de gastheer te bedanken,  was het 
bedienende team zichtbaar aangenaam getrof‑
fen. Bij de jonge oberkelner, die goed in het licht 
stond, waren de emoties op zijn gezicht af te 
lezen van verbazing en ongeloof, tot een brede 
smile.

Verder gingen wij weer over smalle landwegen 
naar Alphen aan de Maas waar het tinmuseum 
en ‑bedrijf is gevestigd. Zeker een bezoek waard. 
Het klokje van gehoorzaamheid tikte door dus 
werd de terugreis aanvaard. Het avondrood 
kleurde de lucht en daar reden wij naar toe. Zo 
kwamen wij op het punt van vertrek aan voor 
het diner.
Restaurant de Wildhoef, waar ons ter afsluiting 
van deze mooie dag een heel goed diner werd 
opgediend. En onder muzikale begeleiding van 
de toetsenist dhr. v/d Geest, jawel een broer van 
Hans werd het een heel gezellige avond. Voor de 
voortreffelijke organisatie en uitvoering van deze 
dag danken wij de heren Hans v/d Geest en Jan 
v/d Zwan en tevens de heren die met hapjes en 
versnaperingen deze dag tot een succes hebben 
gemaakt.

Leen Knoester

Soos dag – uit: 12 januari 2009
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I. Een nieuw boek van sooslid Barend 
Haeseker: heel bijzonder!

Als soosleden of onze soos zelf in de publiciteit 
komen (via een fotoboek, in een kranten‑ of 
tijdschriftartikel of in een pas verschenen boek), 
dan maak ik daar bijna altijd melding van in 
deze Forumrubriek. Onlangs nog heb ik het 
boek Onverdoofbare Ondernemersgeest bespro‑
ken, waarin een hoofdstuk is gewijd aan de 
succesrijke onderneming van ons sooslid Hans 
van der Geest, en waarin in andere hoofdstuk‑
ken geslaagde ondernemers ‑ soosleden ten to‑
nele worden gevoerd uit vroegere perioden van 
onze bijna �60 jaar oude / jonge soos.

Het komt minder vaak voor dat onze leden zelf  
boeken schrijven. Als dát gebeurt (en als het 
voor ons als mede ‑ leden om welke reden ook 
interessant kan zijn) ben ik er natuurlijk als de 
kippen bij om u erop te attenderen. En zo mo‑
gelijk de publicatie aan te schaffen en onder te 
brengen in onze bibliotheek. Welnu, dat is nu 
weer eens het geval. Ons sooslid Barend Haese‑
ker heeft een geweldig boek het licht doen zien, 
dat zeker uw belangstelling waard is. Het past 
bovendien wonderwel in onze bibliotheekver‑
zameling van boeken over Den Haag in al zijn 
facetten. Daarover zo dadelijk méér, maar eerst 
even een nadere kennismaking met Barend 
Haeseker.

onze 
bibliotheek

Wie is hij? Hij is al lid van onze sociëteit vanaf 
�985. Hij staat natuurlijk in het ‘smoelenboek’, 
met foto en personalia. Maar velen van ons ken‑
nen hem toch eigenlijk niet of nauwelijks, want 
wegens zijn drukke werkzaamheden zien we 
hem zelden op onze woensdagavondsessies. 
Maar als het enigszins kan, komt hij wel trouw 
kegelen bij het wat exclusieve clubje soosleden 
dat op bijna elke maandagavond de kegelbaan 
vult met hoogstaand werp‑ pel en verfijnd jolijt.

Wilt u meer van hem weten, dan volgen hier 
wat meer biografische bijzonderheden. 
Barend Haeseker studeerde na zijn Haarlemse 
middelbare schooltijd geneeskunde aan de 
Gemeente Universiteit van Amsterdam. Na 
een eerste kennismaking met de psychiatrie te 
Santpoort, huisartsgeneeskunde in Amsterdam. 
Monninckendam en Nieuw‑Vossemeer, bedrijfs-
geneeskunde in Volendam en tropengeneeskun-
de in Malawi en Indonesië, viel de beslissende 
keuze op de plastische, reconstructieve en hand-
chirurgie in Wales en Rotterdam. Van �982 tot 
2004 werkte hij in het Gemeenteziekenhuis, het 
Juliana kinderziekenhuis en het Nederlands Zee‑
hospitium in Den Haag. In �983 promoveerde 
hij in Rotterdam op een medisch proefschrift 
over het ontstaan van de plastische en recon‑
structieve chirurgie in de Eerste Wereldoorlog. 
Hij schreef een aantal medisch ‑ historische stu‑
dies in artikelen en boeken. In 2007 verscheen 
eveneens in Rotterdam het boek De geschiede-
nis van het Haga-ziekenhuis 1823 – 2007, dat hij 
schreef in samenwerking met Prof. Dr M.J. van 
Lieburg.

Zo, dat weten we nu. Barend is niet de eerste 
de beste, als het op artsenij en publiceren aan‑
komt! 
En dan nu iets meer over zijn jongste boek, 
dat plechtig ten doop werd gehouden op een 
mooie zondag in december 2008, tijdens een 
zeer sfeervolle bijeenkomst in het Haags Histo‑
risch Museum.
De titel van het boek luidt: ‘Pylers van ’t bou-
vallige leven’. Een citaat dus, en een beetje 
cryptisch. Mocht die titel ‑‑in niet bepaald he‑
dendaags Nederlands‑‑ de lezer wat schichtig 
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maken, dan vertelt de ondertitel klip en klaar 
waar het over zal gaan: over Vier eeuwen ge-
neeskunde in Den Haag. Dat klinkt aanlok‑
kelijker  en tegelijk nieuwsgierig makend voor 
iedereen die wel eens wat meer wil weten over: 
de Medische praktijk, scholing en boekpro-
ductie 1550 – 1950, zoals de tweede onderti‑
tel luidt. Die laat aan duidelijkheid niets te wen‑
sen over.

Het boek (verschenen bij Erasmus Publishing in 
Rotterdam) beschrijft de ontwikkeling van de 
gezondheidszorg in de periode �550 – �950 in 
’s‑Gravenhage. Het is zeer de moeite waard om 
daar iets meer over te weten, óók voor niet‑me‑
dici, gewoon voor iedereen die belangstelling 
heeft voor de geschiedenis van Den Haag in al 
zijn facetten. Waarom? Den Haag nam in Neder‑
land een zeer bijzondere positie in als residentie, 
zetel voor het koninklijk huis en als garnizoens‑
stad. Barend Haeseker schenkt behalve aan de 
algemene geneeskunde in de stad ook aandacht, 
veel extra aandacht, aan de ontwikkeling van de 
militaire geneeskunde, aan de hofgeneeskunde 
en aan de positie van de arts - ambtenaren. In 
aparte kaders worden deze bijzondere takken 
van de (avant la lettre) sociale geneeskunde be‑
schreven en rijk geïllustreerd.
De ontwikkeling van het onderwijs in de ge‑
nees‑ ,heel‑ en verloskunde en de farmacie gaat 
volgens een zeer eigen patroon in Den Haag, 
waar men gebruik kon maken van een eigen 
theatrum anatomicum en een eigen hortus ter 
beschikking had. 
De Haagse medische boekproductie van �600 
– �950 komt door het hele boek heen aan de 
orde. De vele bijlagen achter in het boek op het 
gebied van de personele bezetting in de Haagse 
gezondheidskringen, over de zorginstellingen 
en de medische literatuur bieden een snel en zo 
compleet mogelijk overzicht van diverse aspec‑
ten van de gezondheidszorg in de Hofstad.
En wel heel interessant is wat Haeseker vertelt 
over het volgende. In de eerste eeuwen speel‑
den Kerk en Caritas een grote rol bij de verple‑
ging en behandeling van de zieke medemens. 
Een opname in een gasthuis was iets voor de 
armen die het zich niet konden veroorloven 

om thuis verpleegd te worden. De laatste twee 
eeuwen werd dat beeld langzaam maar ingrij‑
pend gewijzigd. In toenemende mate vonden 
opnames in ziekenhuizen plaats, eerst alleen 
in het Gemeenteziekenhuis en in het Militaire 
hospitaal.Later volgden ook voorzichtig confes‑
sionele ziekenhuizen en categoriale instellin‑
gen. Rond �900 ontstond zelfs een wildgroei in 
de particuliere ‘villa ‑ geneeskunde’. De meest 
recente verandering in de ziekenhuizen is, zo 
toont Haeseker aan, de verschuiving van de 
langdurige klinische verpleging en behandeling 
naar de veel snellere en kortdurende poliklini‑
sche geneeswijze.

Wat hierboven staat, heb ik (evenals de biogra‑
fische bijzonderheden) voor een flink deel ont‑
leend aan de omslagtekst van het boek. Niet uit 
gemakzucht, maar gewoon omdat ik het ermee 
eens ben en het binnen het bestek van dit stukje 
in Forum niet beter kan formuleren. 
Een uitermate boeiende, zeer goed gedocu‑
menteerde en rijk geïllustreerde studie.
Alle hulde voor Barend Haeseker. Het is voor de 
liefhebber ‑ lezer een geweldig boek.

Natuurlijk heb ik Barends boek aangeschaft voor 
onze bibliotheek. Binnenkort is het beschikbaar 
voor iedere belangstellende.

II. Hoe ver zijn we met de 
 reorganisatie van de bibliotheek?

Is Barends boek binnenkort beschikbaar? Ja, we 
zijn bijna klaar met de eerste etappe van de re‑
organisatie van de bibliotheek.
In een eerdere aflevering van Forum heb ik u 
verteld, waarom die reorganisatie nodig was.
Ten eerste moest er eens flink opgeruimd wor‑
den: veel boeken bleven jarenlang onaange‑
roerd en dus ongelezen. Ze waren verouderd. 
En ten tweede bleek dat de nummering van 
de boeken eveneens verouderd was. Vanaf de 
begintijd van de bibliotheek werd ieder nieuw 
aangeschaft boek gewoon naast de al aanwe‑
zige boeken geplaatst, en doorgenummerd. 
Van een alfabetische rangschikking op auteurs‑
naam was geen sprake, noch van rubricering in 
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belangstellingsgebieden. Dat is geen kritiek op 
of afkeuring van het vroegere beleid. Aan een 
modernere indeling van het boekenbezit was 
aanvankelijk gewoon geen behoefte. Maar in de 
loop der jaren werd de bibliotheek wel steeds 
onoverzichtelijker.
Er moest dus wat gebeuren, en dat ís nu dan 
ook bijna gebeurd. Bijna? Ja, bijna.

1.	 De	boeken	zijn	inmiddels	op	auteursnaam	
geordend,	 en	 bovendien	 opnieuw	 geëti-
ketteerd	 en	 gecodeerd.	 En	 er	 is	 tegelijk	
een	scheiding	aangebracht	in	twee	hoofd-
afdelingen:		

- Afdeling A: FICTIE (romans, verhalen, poëzie)
  en 
- Afdeling B: NON-FICTIE (zie hieronder) 

De fictie - boeken (Afdeling A) staan in de 
grote kast, maar nu strikt alfabetisch gerang‑
schikt op naam de auteur. Drie van de vijf  ‘po‑
ten’ van de kast bevatten de nieuw ‑ geëtiket‑
teerde boeken. In ‘poot’ vier en vijf staan nu 
nog ‘oude’ boeken (met deels nog de vroegere 
nummering) die nog niet in het nieuwe systeem 
konden worden ondergebracht. Daar wordt dus 
nog aan gewerkt.
De non-fictieboeken (Afdeling B) staan nu in een 
tweede kast (tegenover de grote kast, naast de 
dubbele deuren naar de grote zaal) die ik met 
dank aan het Bestuur sinds kort ter beschikking 
heb. De deur van deze tweede kast heeft een 
glaspaneel. Men kan zien wat er in staat.
Ook hier, in Afdeling B, staan de boeken alfa‑
betisch op schrijversnaam, maar er is nog een 
tweede verfijning aangebracht: een splitsing in 
twee sub ‑ afdelingen: 
‑in de Afdeling B‑� staan de boeken over Den 
Haag en omstreken, Nederland en andere landen
‑in de Afdeling B‑2 vindt u informatie‑ en na‑
slagwerken op tal van gebieden van wetenschap, 
kunst, mens en maatschappij , en sport en spel. 

In die sub - afdelingen  B-1 en B-2) staan nogal 
wat duurdere boeken (bij voorbeeld in Afdeling 
B‑� het zojuist warm aanbevolen boek van Ba‑
rend Haeseker over vier eeuwen geneeskunde 
in Den Haag) en daarom staan die sub ‑ afde‑

lingen in de zojuist genoemde tweede kast. Die 
is afsluitbaar. Er komen namelijk heel wat méér 
en ándere mensen in ons gebouw dan alleen 
soosleden, en we zijn in de loop der tijd boeken 
kwijtgeraakt. Nu kan men die duurdere boeken 
achter de glazen ruit wel zien, maar niet meer 
grijpen.
Overigens: voor die boeken achter glas treffen 
we natuurlijk een zodanige regeling, dat soosle‑
den ze toch kunnen raadplegen en lenen. Daar 
hoort u nog over. 

2.	Er	komt	ook	een	nieuwe	catalogus,	opge-
zet	 volgens	 de	 bovengenoemde	 indeling	
in	de	Afdelingen	A,	B-1	en	B-2.		

In die catalogus is, na een korte inleiding en 
gebruiksaanwijzing, het gehele huidige boe‑
kenbezit ondergebracht. Hij is dus up‑to‑date. 
Maar dat blijft hij natuurlijk niet. Daarom sprak 
ik hiervóór over ‘de eerste etappe’. De aanschaf 
van boeken gaat natuurlijk door.Dus  zullen 
periodiek (in ‘etappes’) aanvullingen op de 
Afdelingen A, B‑� en B‑2 worden toegevoegd. 
Bijvoorbeeld eens per jaar of (indien nodig) per 
half jaar. Daarover zal ik dan nader berichten in 
de edities van Forum.
Van de soosleden die boeken willen lenen, 
wordt verwacht dat zij die boeken inschrijven in 
het forse inschrijfboek dat in de grote kast ligt 
opengeslagen. En ze bij terugbrengen ook weer 
uitschrijven. De eerste pagina van dat inschrijf‑
boek is nu nog maagdelijk wit, ten teken van 
het feit dat we een nieuw bibliotheek ‑ tijdperk 
zijn ingetreden. 

We zijn bijna klaar met de eerste etappe van de 
reorganisatie en vernieuwing van de bibliotheek, 
schreef ik. We? Ja, het was een hele klus en ik 
had die klus in mijn eentje niet of nauwelijks ge‑
klaard. Ik heb me kunnen verheugen in de niet 
genoeg te waarderen hulp en steun van mijn 
oude Bestuursmakkers en vrienden Wim Quaak 
en Bert Lemckert (in leeftijdsvolgorde). Mijn 
dank aan hen is groot, en ik hoop ook voor de 
nog komende werkzaamheden te mogen reke‑
nen op hun medewerking.

Karel Korswagen, bibliothecaris
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SkyPol: Goed bekeken onder alle omstandigheden

Verblindingsfactor zonlicht                     Beschermingsfactor SkyPol

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

Maak een            afspraakje met me.

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

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

Soosvrienden
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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)

HET FORUM  �6  FEBRUARI 2009



HET FORUM  �7  FEBRUARI 2009

Thomsonplein 18
2565 TK ‘s-Gravenhage
Tel. (070) 3450418 / 363 93 37
Fax (070) 3455756 Eigen atelier

Kredietcrisis
Wat zijn de gevolgen van de financiële crisis 
voor ons allemaal?

> De bananenhandelaar is de pisang.
> De tabakshandelaar is de sigaar.
> De bakker verdient er geen brood meer aan.
> De herenmode is de das omgedaan.
> De lampenwinkeliers zien de toekomst duis‑

ter in.
> De scheepvaart is de wind uit de zeilen geno‑

men.
> De houthakker gooit het bijltje er bij neer.
> De kousenfabrieken zien er geen gat meer 

in.
> De horlogemakers zouden de tijd terug wil‑

len zetten. 
> De confectie‑industrie moet er een mouw 

aanpassen.
> De tuinders heeft men knollen voor citroenen 

verkocht.
> De binnenschippers zijn aan lager wal ge‑

raakt.
> De chauffeurs zijn de macht over het stuur 

kwijt.
> De wegen zijn aan belasting bezweken.

> De wielrenners weten niet meer rond te ko‑
men.

> De badmeesters kunnen het hoofd niet meer 
boven water houden.

> De bierbrouwers moeten uit een ander vaatje 
tappen.

> De bioscopen, daar valt het doek voor.
> De kwekers zitten op zwart zaad.
> De schoorsteenvegers komen op straat te 

staan.
> De stratenmakers kunnen wel op het dak 

gaan zitten.
> De mijnbouw graaft zijn eigen graf.
> De spoorwegen zijn het spoor bijster.
> De luchtvaartmaatschappijen spatten uit el‑

kaar.
> De metselaars zitten in de put.
> De caféhouder is het zat.
> De kapper zit met zijn handen in het haar.
> De boer is uit het veld geslagen.
> De krijgsmacht ziet er geen schot meer in.
> En ik heb geen rooie cent meer, dus geen cent 

te makken.

Maar we blijven optimist.
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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
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GGD Den Haag
Reizigersadvies- &
Vaccinatiecentrum

www.denhaag.nl/ggd
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m Les Jardins du Château d’Olonne

• Atlantische kust - Vendée, 800 m van zee
• Luxe vrijstaande vakantiehuizen met privé zwembad 

voor 4, 6 of 8 personen
• Nederlandstalige receptie
• Hele jaar geopend
• Tennisbaan
• 5 gerenommeerde golfbanen in directe omgeving

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

28 rue du Pré Etienne
85180 Le Château d’Olonne

France



Bericht uit Saoudi Arabië
Een aantal mensen is gedood als gevolg van de 
koude, luidt een bericht in Arab News

Het betreft hier Saoudi Arabië, alwaar de temperatuur 
daalde onder de �0 ° C. De 50 jarige Muhan Al‑Bini 
stierf begin januari als gevolg van temperaturen onder 
de �0 ° C.

Voor diegenen die commentaar hebben op het veel 
noordelijker gelegen Nederlandse klimaat; dat com‑
mentaar is niet terecht. Wie denkt, dat het zuidelijker 
in de winter veel warmer is dan Nederland, komt be‑
drogen uit. Zelfs is er sneeuwval in de Sahara gerap‑
porteerd �000 km onder Algiers.
Met deze wat koelere temperaturen gaat de constructie 
om diesel te maken volgens de zeer strenge Europese 
normen enigszins vlotter. [s‘‑morgens rond de �0 gr C 
en overdag �6 tot 20 gr C] Om dit moment vindt een 
aspect plaats, dat zo in het programma van National 
Geographics “mega constructions” vertoond kan wor‑
den.

Het betreft het plaatsen van een 800 000 kg wegende 
reactor. Hier, in het kort enige aspecten van deze “mega 
construction”:
•	 Deze reactor werd vervoerd van de  omgeving van 

Bombay op een ponton over zee naar de Golf. On‑
derweg trof men een storm. Men heeft een beschutte 
plek opgezocht en de storm afgewacht. Het resultaat 
is dat de aankomst in Saoudi Arabië ruim een week 
opgeschoven is. Sinds �4 januari ligt de ponton voor 
de haven.

•	 De plaats, waar de “lift” plaatsvindt  wordt verzien 
van een weg van �m maximaal verdicht materiaal. 
De bovenkant wordt nog versterkt met staalplaten.

•	 Op dit moment –derde week van januari‑ is men 
bezig om de kraan op te bouwen. Veertig vrachtwa‑
gens zijn nodig om de onderdelen aan te voeren. De 
opbouw van de kraan zal ongeveer �,5 week duren. 
(De lift zelf zal binnen een uur gereed zijn!)

•	 De reactor zal met een multi‑wielen wagen met apar‑
te as aandrijvingen van de haven naar de bouwplaats 
gereden worden. Om de bochten te kunnen maken 
worden de wegen aangepast; zo zal het hek van de 
fabriek tijdelijk afgebroken worden.

Beste mensen, dit was een klein bericht om aan te ge‑
ven wat er allemaal gedaan wordt, opdat uw diesels in 
Europa “schoon” rijden.

Sjoerd van der Veen

D A M E S G R O E P

Sociëteit  “de Vereeniging”

MAART 2009

Dinerbijeenkomst

Het jaar 2009 is voor de Damesgroep goed van 
start gegaan. De grote zaal zag er heel feestelijk 
uit met 4 ronde, prachtig opgedekte tafels, die 
voorzien waren van hoge kandelaars en vaasjes 
met bloemen. Alsof iedereen daar een voorge‑
voel van had bleek uit de grote opkomst, waar‑
bij ook voor de Damesgroep nieuwe dames 
aanwezig waren. Het diner was voortreffelijk.
Laten wij deze trend voortzetten, al zullen de 
dinerbijeenkomsten voortaan op dinsdag ge‑
houden worden.

De eerstvolgende DINERBIJEENKOMST
 zal plaatsvinden op

DINSDAG  24 MAART 2009
in het Sociëteitsgebouw

bar open vanaf �8.00 uur, diner circa �9.30 uur

Voor deze bijeenkomst, waar drankjes en diner 
voor eigen rekening zijn, kunt u zich opgeven 
bij de locatie manager van Boenk en de Groot, 
Tessa

tot uiterlijk
maandagmorgen 23 maart, 12.00 uur

telefoon  070 3 64 31 42

Mocht u onverhoopt toch niet aanwezig kun‑
nen zijn, belt u dan eveneens de locatie mana‑
ger Tessa. Het is mogelijk, dat de voicemail 
aanstaat. Spreek duidelijk uw naam en 
telefoonnummer in, de band wordt re-
gelmatig afgeluisterd.

Wat zou het fantastisch zijn, als ik op 24 maart 
weer net zoveel enthousiaste dames mag be‑
groeten als in januari en wie weet ook weer 
nieuwe dames mag verwelkomen.

Eveline Lansink
Tel.: 070 3 55 99 67

e-mail: hj.lansink@planet.nl
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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


