
 

  

  

  Sociëteit    “ De Vereeniging ” 
 

   ’s-Gravenhage  

 
    Kazernestraat 38B      2514CT ’s-Gravenhage        Telefoon:070-2150906 

 

 

Nieuwsbrief       Jaargang 2. Nr. 2     februari 2016 

 

 

 

 

Vanachter de bestuurstafel  
  

De Bestuursvergadering van februari stond geheel in het teken van de 

voorbereiding van de ALV in maart. Zonder hier al vooruit te willen lopen op de 

ALV kijkt het bestuur terug op een zowel financieel als bestuurlijk goed 

verlopen jaar. Naast de reguliere agendapunten hoopt het bestuur u te kunnen 

schetsen hoe wij de komende jaren om denken te gaan met ons gebouw. 

Vooralsnog in de vorm van een schetsplan dat ons door de ingestelde  

werkgroep is gepresenteerd. Het is evenwel niet uitgesloten dat voor de 

discussie hierover een nader moment in het voorjaar zal moeten worden gezocht. 

 

Twee sociëteitsvrienden overleden. 

Op donderdag 21 januari is Jos Runderkamp geheel onverwacht overleden. Na 

het overlijden van zijn vrouw 5 jaar geleden zat hij in een dip, maar het ging de 

laatste tijd weer beter met hem. Dinsdags tevoren was hij nog mee met het 

soosuitje en woensdagmiddag biljartte hij nog een wedstrijd. Op 28 januari was 

de afscheidsplechtigheid in crematorium Eikelenburg in bijzijn van circa 40 

soosvrienden. 

 

Op 28 januari overleed Michiel van de Weijer na een zeer zwaar ziekbed van 

een jaar. Michiel is 44 jaar geworden. Hij heeft de strijd tegen zijn ziekte 

moedig gestreden, maar uiteindelijk ging het niet meer. Vrijdag 5 februari was 

er een indrukwekkende herdenkingsbijeenkomst in kasteel Wittenburg in 



 

11  

Wassenaar, waarbij Peter Robijns een schets gaf van de betekenis van Michiel 

in zijn werk en in de sociëteit. 

 

De eerstvolgende bestuursvergadering is 7 maart 

 

Verjaardagen 
In de maand  februari vieren/vierden onze soosvrienden Wijnand Hoosemans, 

Hans Eijzenbach, Max Behrend en Cor van Kuijen hun  verjaardag. Onze 

beste wensen! 

 

 

BIJZONDERHEDEN IN DE AFGELOPEN MAAND 
Soosuitje 
Op dinsdag 19 januari was het jaarlijkse soosuitje. Het werd een bijzondere dag . 

‘s Ochtends werd er eerst een bezoek gebracht aan het Nationaal Militair 

Museum in Soest. De lunch werd gebruikt in onze zuster Sociëteit Amicitia in 

Amersfoort. ‘s Middags werd er een bezoek 

gebracht aan het productiebedrijf van Dunea 

in Scheveningen. Er was een presentatie onder 

de pakkende titel: ‘Van bron tot kraan’. De 

dag werd besloten met een diner in ‘Oscars’ 

aan het Zwarte Pad in Scheveningen. Hulde 

aan de organisatoren Hans Eijzenbach en Jan 

Planken. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ACTIVITEITEN KOMENDE MAAND(EN) 

 
Woensdag 24 februari Vernuftelingen 



 
Agenda Anonymus: 

 
Woensdag 2 maart  Vader/zonen/dochters dag 

 

Woensdag 13 april  Leden Koken voor Leden 

 

Zaterdag 23 april   Surprise act (heren met partners) 

 

Woensdag 15 juni   Haringparty 

 

Zaterdag 2 juli   Familiefeest 

 

Woensdag 3 augustus  Beelden op het Voorhout (heren met partners) 

 

Woensdag 9 november  Kleiduiven schieten 

 

Zondag 27 november  Sinterklaas 

 

Zaterdag 10 december  Kerstgala 

 

 

 
 

 

 

 

Vernuftelingen 
 

Verzoek voor onderwerpen voor Vernuftelingen discussie 

Bijna twaalf jaar proberen wij, Vernuftelingen, geschikte onderwerpen voor een 

mooie discussie te hanteren. Een discussie die de aanwezigen bij de huidige 

wereld houdt en de mening toetst met anderen. Het betreft actuele onderwerpen 

met een tikkeltje wetenschappelijke achtergrond. 

De lezer van deze nieuwsbrief- met name hen die nog werkzaam in het 

arbeidsproces , wordt gevraagd om onderwerpen te formuleren voor het 

Vernuftelingen discussie uurtje. Dit uurtje is meestal op de laatste woensdag 

van de maand. 
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Ter illustratie: De volgende onderwerpen staan op de lijst: Het destilleren van 

bloed;  Het openbaar vervoer; Het mooi maken van een green- hoe doe je dat 

etc. Graag aanmelden bij Sjoerd van der Veen.. 
 
 

Het destilleren van bloed 

 

Alle wezens op aarde, die zich kunnen verplaatsen, hebben bloed. Bloed is de 

transporteur voor zuurstof, voedingsstoffen, bouwstoffen voor nieuwe cellen en 

voor kooldioxide, afvalstoffen. Het bloed bedient alle cellen van een organisme, 

zo ook bij de mens. 

De mens heeft ongeveer 5 liter bloed, dat elke minuut wordt rondgepompt (5 

l/min.). Bloed is voornamelijk water, maar bevat ook elementen om bepaalde 

stoffen goed te vervoeren en om niet gewenste eiwitstructuren en éencelligen te 

elimineren. Dit laatste noemt men het immuun systeem. 

De medische wereld helpt de mensheid met het fenomeen bloedtransfusie. Het 

doel is of de hoeveelheid of de speciale eigenschappen van het bloed bij iemand 

aan te vullen. Vrijwilligers geven ongeveer ½ l bloed per keer. Dat bloed wordt 

gecontroleerd en behandeld in een soort fabriek, voordat het naar een patiënt 

gaat. Over deze behandeling gaat de discussie. Eveneens komen de medicijnen, 

die van het bloed gemaakt worden, ter sprake. 

 

Weet men hoe de term “blauw bloed” ontstaan is. Wel nu: Vroeger was het voor 

de adel “not done” om bruin te worden. De huid mocht nooit aan de zon worden 

blootgesteld. Door de echt blanke huid zag men dus bij de adel blauwe aderen. 

Dat zag men niet bij het gebruinde volk. 

 

Kortom: een onderwerp dat bloedserieus is 

 

Datum: 24 februari tijd: 17.45 uur. Plaats: Bib van de sociëteit. 

 
 
 
Comité leden Dick Meuldijk, Aloys Arkesteijn, Sjoerd van der Veen 

 
 

 

 



 

 

 

  

 

ZIEKENBOEG 
 

 

Limericken  

Voor Cees Buskens (Hans Lamb) 

In de tijd dat vrouwen nog droegen lange zwarte rokken 

Was Cees reeds bij de Sociëteit betrokken. 

In zijn vak is hij ongeëvenaard, 

Dat is een groot compliment waard 

Echter is het van iedere kunstenaar bekend, zeker en gewis 

Bij kritiek op zijn werk is zijn toorn niet mis. 

Als vriend al meer dan 70 jaar en zeer waardevol en apart 

Dank ik hem mede namens mijn vrouw uit de grond van mijn hart! 

 

Voor Cees Buskens (Hans Eijzenbach) 

Architect uit Voorburg schiep mooie dingen 

Sommigen konden ze bezingen 

Echter de bar in de soos 

Stamt nu uit de oude doos 

En het wordt tijd voor veranderingen. 

 

Voor Cees Buskens (Gerard Hoogerwerf) 

De toekomst van de soos vanaf heden, 

wordt mede bepaald door het verleden. 

Ik heb daar even bij stil gestaan 

omdat jouw bijdrage daaraan 

substantieel was en onomstreden. 

  
Voor Cees Buskens (Peter Robijns) 
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Cees Buskens in Voorburg een bekend creatuur 

Een zwaargewicht en niet lallen qua postuur 

Voor de soos onbetaalbaar 

Onderscheiden met “hoogst haalbaar” 

Voor dit lid van verdiensten doe ik mee aan de limerickcultuur 

 

Voor Cees Buskens (Peter Robijns) 

Aan Cees Buskens in Voorburg een gezien personage 

Breng ik in limericjstijl mijn hommage 

Of hoog in de wolken en in zijn sas 

Of in een dip en in het  moeras 

toont in de soos nog geen spoor van slijtage 

 
Voor Martin van der Zwan (Dick van Rossum) 

Martin van der Zwan geboren in Scheveningen, de Haagse badstad 

Die vele jaren geleden het Koninklijk Huis betrad 

Die ik bij de Koninklijke Marine leerde kennen 

Waar ik ten paleize kon wennen 

Al jaren mijn grote sobat. 

 

Voor Martin van der Zwan (Hans Eijzenbach) 

Een lakei uit Den Haag 

Werkt niet voor de onderlaag 

Als ex van de marine 

Zit hij soms in een limousine 

Wel met Maxima graag! 

 

Een veilig samenzijn is nu gegarandeerd 

 
Net voor het verzenden Van deze nieuwsbrief bereikte ons het heugelijke nieuws dat ons aller 

Noëlle afgelopen week geslaagd is voor haar diploma Bedrijfshulpverlening. Ook Jeroen van 

Dam valt deze eer ten deel. De certificaten zien er meer dan indrukwekkend uit. 

Ontruimingen, brandbestrijding en levensreddende handelingen behoren nu tot hun 

competenties. Een veilig gevoel voor ons, wat kunnen wij nog meer wensen. Noëlle en Jeroen 

van harte gelukgewenst. 

 

 

Sluitingsdatum volgend nummer:     12 maart 2016 
 

__________________________________________________________________________________________

Deze Nieuwsbrief wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur verzorgd door een redactie bestaande uit 

Jaap Stollenwerk, Aloys Arkesteijn en  Cees Postema. Bijdragen zijn hetzij mondeling, schriftelijk of digitaal 

welkom bij bovengenoemden of  per mail bij  cpostema@kpnmail.nl                                          


