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Samen proosten op onze Dies? dat kan! 

 
Beste Soos-vrienden, 
 
Helaas kunnen wij niet fysiek samenkomen op 1 mei,  om de 169ste  Dies te vieren,  
maar we willen de verjaardag van onze Soos natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 
 
Ook hier staat de techniek voor niets!  Want op initiatief van Peter Prins,  gaan we elkaar virtueel 
ontmoeten via ZOOM!,  om te toosten op elkaar en op onze Soos. 
 
Wat moet je doen? 
Elk lid dat mee wenst te doen,  zal op de smartphone,  IPad, de laptop of de PC,  
de gratis versie van het programma ZOOM moeten downloaden.  
Dit is een soort SKYPE beeldbellen maar dan voor maximaal 100 personen tegelijk. 
 
Instaleer op je IPhone/smartphone, IPad de ZOOM app  
(Blauw vierkantje met een witte camera die naar rechts wijst) 
Nog beter: instaleer het ZOOM-programma op je Laptop of PC met 
camera. 
Dat instaleren is iets lastiger.  
LET OP: Registreer je alleen maar, maar betaal niets. 
Op een IPhone zie je slechts twee of drie personen, per scherm. 
Op een Ipad zie je per scherm max zes personen. 
Op je Laptop zie je iedereen op een scherm, dat is het leukste. 
Hier is de link naar de app:  https://apps.apple.com/nl/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 
T.z.t. krijg je van ons een ID-code toegezonden om deel te nemen. 
 
Wij gaan jullie dan uitnodigen voor een ZOOM-sessie op 1 mei 20:00 uur, 
voor een virtuele proost op de verjaardag van de soos. Consumpties zijn voor eigen rekening 
Als je belangstelling hebt en ZOOM is op jouw apparaat geïnstalleerd, geef dat dan even door  
aan mij, via:  ariemeuldijk@gmail.com of voorzitter@societeitdevereeniging.nl 
 (let op: het aad@meuldijk.nl mailadres werkt even niet meer). 
 
Aangezien we elkaar ook kunnen zien via Zoom, zou het leuk zijn wanneer we voor deze bijzondere 
Dies-toost ons, als gebruikelijk, kleden voor de gelegenheid: black tie of donder kostuum.  
 

 
 
 
 

https://apps.apple.com/nl/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
mailto:ariemeuldijk@gmail.com
mailto:voorzitter@societeitdevereeniging.nl
mailto:aad@meuldijk.nl
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Verder neem ik aan dat er regelmatig contact tussen de leden is, via app/ telefoon of Skype. 
Wij zouden voor leden die daar belangstelling voor hebben ZOOM-gesprekken kunnen opzetten. 
Heb je daar belangstelling voor meldt het dan even en met wie je zo’n gesprek zou willen hebben. 
 
Info sturen aan: ariemeuldijk@gmail.com of voorzitter@societeitdevereeniging.nl 
 
Voor het overige: bewaar de fysieke afstanden, blijf thuis en hou vol! 
 
Namens mijn medebestuurders, 
Gezonde groeten,  Aad Meuldijk 

 
 

 

 

Aspirant-leden. 
Hieronder een overzicht van alle aspirant-leden. Op de website van de leden kunt u alle gegevens 
lezen van deze toekomstige leden. 

Paul Stoffels     sinds 1-11-2019 
Alexander Guerquierre sinds  1-3-2020  

   

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 

In de komende weken zijn de volgende leden jarig: 

 

 Bram Abbas (9 april) 

Rob Jansen (11 april) 

Peter van Ruijven (12 april) 

Willem klomp (13 april) 

Daniel Schutterop (18 april) 

Hein Mulder (18 april) 

 

Harry Bovenlander (23 april) 

Folkert Boonstra (23 april) 

Sjoerd van der Veen (24 april) 

Jeroen Linde (28 april) 

Paul Groot (30 april) 

Jasper Stimm (1 mei) 

Leden nieuws 

 

 

 

mailto:ariemeuldijk@gmail.com
mailto:voorzitter@societeitdevereeniging.nl
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Alle activiteiten en evenementen van de sociëteit zijn tot 1 juni afgelast vanwege de Corona 

virus  

Hieronder de actuele stand van activiteiten. 

        1  mei      Tele-Proost 
9 september    Goede Doelen dag 

19 dec.      Kerstdiner 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
In deze rubriek komen de bijdragen van diverse leden in het kader van onderlinge 
communicatie tijdens de intelligente “ Lock Down periode a.g.v. het Corona virus. 

 
Bert Uphof: brief aan leden. 

Beste Soos-Vrienden, 

 

Wat een toestanden met deze Corona-crisis. Heb je een leuk bedrijf opgezet en lever je mooie 

wijnen aan de horeca, zit je van de ene op de andere dag zonder klanten. Ook kan het wel eens zijn 

dat de uitgeleverde wijnen nooit meer betaald gaan worden. De horecaondernemer houdt nu de 

hand op de knip en zitten nu ook in de overlevingsmodus. Nu kan het zijn dat de overheid 

bijspringt, maar in hoeverre is dat voldoende? Kosten zoals huur, salarissen, verzekeringen, 

precario etc. gaan gewoon door. Een voordeel: de energiekosten blijven uit. 

 

Hoe nu verder? Ik denk dat we het tot eind juni, begin juli moeten uitzingen,  als het al niet langer 

wordt.  Dat betekent dat de handel minstens 4 maanden stil komt te liggen. Gevolg is dat in deze 

tussenliggende tijd een hoop horecaondernemers zullen omvallen.  Dit kan betekenen dat ook 

toeleveranciers meegenomen kunnen worden in hun faillissement.  We zullen zien hoe alles eindigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 Agenda 2020 

 
 

Voor leden, van leden en door leden 
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Als wijnleverancier aan de horeca heb ik ook te maken met dit Corona-monster. Vanaf 16 maart heb 

ik geen enkele order meer ontvangen van de horeca (alleen maar openstaande rekeningen). Dus zit 

ik nu ook in een moeilijke situatie die ik nooit had kunnen bedenken. Natuurlijk zou ik mijn klanten 

een aanmaning kunnen sturen. Maar dan kom je niet begripvol over. Doe je dat niet dan krijg je ook 

niets binnen. Een dilemma. Toch heb ik besloten om nu geen aanmaningen te sturen gezien de 

moeilijke situatie waarin iedereen zich momenteel bevindt. Alleen de echt oudere rekeningen 

(januari) worden aangemaand.  

 

Wat nu te doen? Een proeverij kan ik niet beginnen i.v.m. de verboden samenscholing. Refereren 

aan een proeverij kan ik wel. Waar ik de deelnemers van de vorige proeverij in de gelegenheid stel 

om een herhalingsorder te plaatsen. Als ik gebruik had kunnen maken van de e-mailadressen van 

de leden van de Sociëteit dan had ik ze kunnen aanschrijven dat ze met een minimum van 3 dozen 

tegen groothandelsprijzen bij mij kunnen bestellen. Maar ja, dit is niet toegestaan. Dus wachten we 

maar af of er leden zijn die een helpende hand willen bieden aan een ondernemer die het zwaar 

heeft. Uiteraard wordt er met in achtneming van RIVM-normen gratis thuis bezorgd. 

 

Bij voorbaat hartelijke d(r)ank. 

 

Bert Uphof (Wijnen) 

 

Tip: 

Soosvrienden, Bij dit mooie zomerse weer past een koel glas wijn. Kijk eens op de website van 
Bert www.uphofwijnen.nl. Bert wil je ze  graag leveren. 

 

 

 Dick Meuldijk: brief aan Cees Postema,       Wassenaar, 4 april 2020 

 

 Ha Cees, 

’T is zaterdag en voor het eerst lijkt het qua zon en temperatuur een aangename dag te worden. Blij 

dat wij sinds kort over een knappe loggia beschikken met vrij uitzicht over Kerkehout, ik kijk uit op 

de Joodse begraafplaats Persijnhof, Lekker rustig op de grens van het strandwalbos en de 

Duivenvoordse en Veenzijdse polder. Gewoon bonte spechten horen en zien. Sinds een paar dagen 

horen wij zelfs een uil. Moet jou als amateur ornitholoog aanspreken. Ook erg blij dat wij nu een 

appartement van 160m2 hebben. Als wij elkaar even niet willen zien, dat komt inderdaad soms 

voor,  hoeven we daar de deur niet voor uit.  

Hoewel het sinds mijn pensionering elke dag een soort van zaterdag is, blijft de echte zaterdag mijn 

favoriete dag in de week. Zal wel door de zaterdagkranten komen, ik verslijt op zaterdag de 

papieren Volkskrant, AD en NRC. Je kent het wel, mooi vers zelfgebakken brood erbij, gekookt eitje, 

sterke koffie. Kortom het betere leven. 

 

 

 

http://www.uphofwijnen.nl/
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Alhoewel dat betere kan wel even terzijde. Als ik aan de andere kant het raam uit kijk zie ik de N44, 

normaal goed voor tienduizenden auto’s per dag, die wij overigens niet horen. Nu alleen een 

sporadische personenauto en wat vrachtverkeer. Waar we economisch op af stevenen lijkt 

dramatisch. Terzijde: mijn oudste dochter opende in januari haar tweede winkel in de 

Reinkenstraat, cadeautjes en speelgoed voor kleine kinderen. In een paar dagen ging ze daar van 

een redelijke omzet naar nul komma niks. Eergisteren belde ze verdrietig. De stekker gaat eruit. Ze 

concentreert zich op haar eerste winkel, met wat luxere kookspullen. Daar draait ze eigenlijk nog 

prima omzet. Zal wel met de intelligente lock down te maken hebben. Mensen gaan veel meer 

bakken en koken. Zo’n winkel in de buurt van bakker, slager en groenteboer is dan zo gek nog niet. 

Moet overigens steeds aan Joop den Uil denken met zijn tv optreden tijdens de oliecrises, Het zou 

nooit meer worden zoals het was. Dat roept Rutte nu ook. Den Uil had kreeg achteraf geen gelijk, 

zou dat voor Rutte ook  gelden ? Benieuwd wat jij daar van denkt. 

 

Nog twee dingen waarover ik jouw oordeel wel zou willen vernemen. 

1. Globalisering. Opeens zien we hoe afhankelijk we zijn geworden van met name China en 

India. Het gaat nu natuurlijk vooral over medicijnen en grondstoffen maar realiseer je dat 

als China op slot gaat bijvoorbeeld de hele auto-industrie in een paar weken stil ligt. Alle 

kabelbomen voor Europese merken komen uit de omgeving van Wuhan. Nationale 

zelfvoorziening geloof ik niet in maar dit lijkt me een kans voor Europa. 

2. Bio Industrie. Wij doen meewarig over het verre oosten, ze eten daar vleermuizen. Zelden 

hoor je iemand over Nederland. Ook hier leven we op een kluitje met heel veel (pluim)vee 

dat onder onnatuurlijke omstandigheden wordt gehouden. Het kan hier ook: zo’n virale 

evolutiesprong. Ik moet steeds aan de Q-koorts in Brabant denken. Weer Brabant, maar 

serieus, daar was toch ook iets heel raars mee aan de hand dat door het agro industriële 

complex geraffineerd de doofpot in is  

Cees, wij gaan vanmiddag te voet de polder verkennen, of we er komen weet ik niet want het is 

broedseizoen, maar een flinke wandeling kan geen kwaad. Nu eerst even de Taalstaat met Frits 

Spits op Radio 1 tot me nemen. Vast een programma waar jij ook naar luistert. 

Nieuwsgierig naar jouw visie op mijn overpeinzingen. Normaal goed voor een stevige discussie aan 

de bar of in het rookhol op de Soos. Voorlopig zal het schriftelijk moeten. 

 

Met warme soosgroet 

Dick Meuldijk 
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Cees Postema: antwoord op brief van Dick Meuldijk,    Voorburg, 7 april 2020 
 

Beste Dick, 

 

Dank voor je brief van jongstleden zaterdag. Wie had ooit gedacht dat we op deze uiterst 

conventionele manier zouden gaan communiceren? Het zijn zulke rare tijden. Sneu voor je dochter! 

Goed om van je te horen uit je nieuwe habitat. Je lijkt er goed in te burgeren en er is voldoende 

natuur in de directe omgeving om even tot bezinning te komen. 

Hier is dat in deze omgeving toch wat anders en lastiger. Weliswaar is het verkeersgeluid van de A4 

minder, maar het is vooral de moeite die je moet doen om een rustige omgeving te vinden die het 

lastig maken. Een plek waar Dora vrijuit kan rennen en ik voldoende sociale afstand kan houden 

ten opzichte van anderen. Er zijn zoveel mensen nu op de been die natuurlijk ook naar buiten 

willen. 

Nog twee dagen en dan is het alweer vier weken geleden dat de lock down begon met in de dagen 

daarop volgend de schoolmaatregelen. 

Ik heb een vrijwel blanke agenda nu. Koorbestuur, Open Monumentendagenbestuur… allemaal 

afwachten wat het gaat worden. Alleen voor ZonMw doe ik nog wat advieswerk, maar ook op dat 

gebied is een boel afgezegd. Over twee weken moet ik wel via ZOOM een videovergadering leiden 

over de “driemaanden echo”. Onderzoek op dat gebied gaat natuurlijk wel door.  

 

Als het zo gaat als met andere crises kunnen we over 9 maanden nog een geboortegolf verwachten, 

goed voor het aantal deelnemers aan het onderzoek! 

Mariëtte is druk met de defensiecommunicatie. Er speelt veel en ze maakt lange dagen. Eén dag op 

het departement en twee dagen thuis. 

Hoewel niet helemaal verstandig misschien, draag ik toch een steentje bij in het gezin van mijn 

dochter. Ik help de kleinkinderen met pianoles en het onlineonderwijs. Dat is toch wel knap om te 

zien hoe gemotiveerd die leerkrachten van de Parkietschool in de Vogelwijk dat hebben opgepakt. 

Ik had al een hele tijd een onbestemd gevoel over me zo van “het gaat eigenlijk al veel te lang goed”. 

Wanneer en hoe zou er iets fout gaan? Maar dit nu, ik had het niet verwacht en er ook geen 

voorstelling van. Het roept associaties op met verhalen over onderduikers uit de oorlog. Waar gaan 

we naar toe? 

Jij een uil gehoord? Prachtig. Ik had hier enkele weken een roodborstje in de tuin en nu natuurlijk 

winterkoninkjes, koolmeesjes en halsbandparkieten. Ook duiven- luchtratten noemt mijn tuinman 

ze-. Ik hunker naar het geluid van de veldleeuwerik. Ben nog niet op de fiets in Midden-Delfland 

geweest, daar kan je ze nog horen.  

Globalisering en bio-industrie? Ja, heikele thema’s vandaag de dag. Trump moest wel inhouden toen 

hij dreigde met het in bezit nemen van alle beademingsapparatuur: er zouden essentiële 

onderdelen van buiten de VS niet meer geleverd gaan worden.  
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Wederzijdse afhankelijkheid dus.  Ja, de bioindustrie met Q koorts enzo. Zelf heb ik destijds de 

Salmonellakwestie moeten managen. Besmette kippeneieren in zelfgemaakte mayonaise, dat soort 

dingen. Zelden zoveel tegenwerking gezien waarbij de Volksgezondheid moest wijken voor het 

economisch belang. Gelukkig was het Staatstoezicht onafhankelijk en konden we eigenmachtig een 

waarschuwing doen uitgaan. Thorbecke had dat destijds wel goed gezien! 

Zo dadelijk komen de nieuwe da cijfers. 

Houd je haaks, groet, Cees 

 

 

Menno Alkema:   Luxe ongemakken 

 

In november 2019 heb ik voor ons een vliegreis geboekt voor de jaarlijkse wintersportvakantie in 

Noord Italië. Ik ben een tropenjongen en heb tot mijn 55ste nooit nagedacht over een ski vakantie 

tot dat ik een keer mocht meegaan met Pierre en vrienden naar Madesimo.  

De eerste keer hebben Lenie en ik privé lessen genomen en dat ging mij redelijk goed af maar Lenie 

minder. Gelukkig hebben we daar een fantastisch hotel met een fantastische echtpaar als eigenaar,  

hij is een chef-kok met een Michelin ster en zij vinoloog waar we al 9 jaar in maart met veel plezier 

komen.  

 

Dit jaar zou het 10e jaar voor ons geweest zijn. Omdat we 14 maart zouden vliegen en ik op 13 

maart 65 zou worden, hebben we besloten dat ik mijn verjaardag later in de zomer met een 

barbecue zal vieren en het vrijdag 13 maart alleen met de kinderen en de kleinkinderen, achteraf 

geheel in de lijn van het advies van RIVM. 

 

Op zondag 23 februari ben ik, om me enigszins voor te bereiden op het skiën, naar de schaatsbaan 

De Uithof gegaan. Was weer de eerste keer dit jaar en de voorbereiding was te gehaast, schaatsen 

uit het vet, handschoenen zoeken je kent het wel. Normaal gesproken heb ik een brace voor mijn 

linkerknie om maar had die niet meegenomen en ben toch gaan schaatsen. Toen ik na drie kwartier 

schaatsen wilde stoppen, raakte ik in de laatste bocht uit evenwicht en verdraaide mijn linker knie 

volledig. Ik bleef even liggen om bij te komen van de klap en te kijken of ik alleen kon opstaan, dit 

lukte niet echt en liet me helpen door  een paar schaatsers.    

De knie was dusdanig verdraaid geweest dat ik skiën wel kon vergeten. Op dat moment kwamen de 

berichten over de uitbraak in Noord Italië en is de ski vakantie naar Italië is uiteindelijk niet 

doorgegaan en we zijn die week thuisgebleven.   

     

Elke dag kwam het coronavirus dichterbij ook in de makelaardij, eerst was het niet handen geven, 

iets waar men wel aan moest wennen, later kwam het advies van handen wassen.  

In mijn dagelijks werk als makelaar en hypotheekadviseur merkte je niets van de drama's in China 

en Noord  Italië, het vertrouwen in de toekomst was groot bij de mensen.  
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Soms bij bezichtigingen werd er wat lacherig gedaan bij het handen schudden of juist niet 

schudden, dat veranderde na de eerste toespraak van Rutte op 22 maart, daarna merkte ik wel dat 

een aantal zoekers van ons gingen twijfelen, wat gaan de prijzen doen, gaat de rente omhoog. 

Sommige verkopers stelden het op de markt brengen uit, men wilde toch even de kat uit de boom 

kijken.  

 

Gelukkig loopt in het Haagsche redelijk door, ook de NVM gaf aan dat het aantal transacties niet 

echt was afgenomen. Op dit moment zie wel dat het aantal bezichtigingen afneemt en dat de 

onzekerheid bij de mensen toeneemt, zeker door de stijging van de werkeloosheid als gevolg van de 

corona maatregelen. De verwachting is wel dat verkoopmarkt in Den Haag enigszins vertraagd 

maar goed zal blijven want het aanbod was al beperkt en wordt nu tijdelijk nog minder maar de 

vraag blijft en ook de hypotheekrente blijft laag. 

 

Wel zie ik dat de hypotheekaanvragen toenemen, vooral bij oversluitingen, verhogingen en rente 

aanpassingen omdat de rente historisch laag staat en de mensen nu veel thuis zitten en hierdoor 

automatisch de tijd hebben om hun eigen financiële positie te bekijken. Daarnaast de melding dat 

de hypotheekrente weer omhoog gaat doet veel mensen ook besluiten in actie te komen.  

Met de nodige maatregelen mogen wij nog onze werkzaamheden gelukkig nog doen en de 

verwachting is dat als het leven weer op gang komt er weer een inhaal slag zal komen want wonen 

is een van de belangrijkste dingen in het leven van de mens, ook in deze vervelende periode is je 

huis een veilige plek, je thuis.    

 

In ons privé leven is er bij ons niet zoveel verandert, dit komt natuurlijk ook dat we allebei nog 

mogen en kunnen werken en niet thuis hoeven te zitten, wel missen we het fysieke contact met de 

kinderen en vooral de kleinkinderen waar Lenie vrijdags oppast en die regelmatig kwamen logeren.  

 

Dit alles is in overleg met de kinderen gestopt na de eerste oproep van Rutte, daarna hebben we ze 

ook niet meer op bezoek gehad. We missen vooral het even knuffelen maar gelukkig is er geregeld 

video contact.  

 

Ik wens iedereen veel gezondheid toe en ik hoop jullie weer snel te ontmoeten op onze mooie 

gezellige Sociëteit.    
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Dick Meuldijk:  Interview met Martin van der Zwan ,                   8 april 2020 

 

Ha Martin hoe gaat het met jou in deze zware tijden 

Dag Dick dat zware tijden is voor mij opeens heel letterlijk geworden. Mijn dierbare nicht van 56 uit Den 

Haag is een paar dagen geleden overleden aan het virus waar we het allemaal over hebben. Vanavond 

was de condoleance en morgen de uitvaart. 

Wat een verdrietig bericht Martin 

Nogal ja. 3 weken geleden is zij opgenomen en twee weken terug naar de IC gegaan. Ze heeft het als 

zovelen niet gered. Die  uitvaart is ook iets heel aparts. Ook hier een bijzonder protocol: maximaal 30 

personen en afstand in acht nemen. Inmiddels heb ik ook een tante met klachten die deze kant op 

wijzen, het wordt wel heel tastbaat zo 

Martin mijn oprechte deelneming en fijn dat je me even te woord wil staan. Ik belde je omdat ik vernam 

dat je ook als Directeur van Beukbergen opeens heel erg direct met de Corona effecten te maken hebt 

gekregen. 

Ja dat klopt ik heb het druk als een echte baas.  Het landgoed Beukbergen is door Defensie aangezocht 

als quarantaine locatie voor militairen die terugkomen van missie en omdat zij met het virus in 

aanraking kunnen zijn gekomen, twee  weken in isolement moeten.   

Initiatief van Mindef of ook een beetje van jou 

Allebei een beetje, ik bood het aan en bijna tegelijk kwam het officiële verzoek. Vanaf dat moment werd 

het een gekkenhuis. Ik moest een organisatie die in volledige lock down was ombouwen tot een 

hotelfaciliteit in bijzondere omstandigheden. Uiteraard met veel steun van defensie. Wij hebben nu 44 

gasten en de maximum capaciteit is rond de 60. Allemaal éénpersoonskamers. Het is voor die mannen 

en vrouwen natuurlijk ook helemaal niet leuk. Vaak lang op missie geweest en dat terug en je naasten 

niet kunnen ontmoeten. Het gaat allemaal goed maar het is natuurlijk wel erg bijzonder. Mijn personeel 

blijft strikt gescheiden van de gasten. De maaltijden worden bereid en bij de kamers op de gang 

afgeleverd. De gasten pakken hun maaltijden dan zelf. De communicatie gaat vooral via bestellijstjes. 

Realiseer je dat alcohol en of een drankje aan de bar er niet bij is. Wij proberen ze een beetje in de 

watten te leggen want het zijn lange dagen voor mijn gasten. Een beetje wandelen in het park is zo’n 

beetje het enige “vertier” dat ze gegund wordt.  

En wat betekent dit alles voor jou? 

Vol aan de bak. Ik werk nu zes lange dagen per week en …… op de motor heen en terug. Openbaar 

vervoer is uit den boze in deze omstandigheden. Lichtpuntje is dat ik voor onze motorclub de Soos 

Angels inmiddels aardig van kilometers op de wielen heb. Ik ben er klaar voor als het weer zover is. 

Verder is het natuurlijk ook een unieke gelegenheid om Beukbergen bij Defensie sterk op de kaart te 

zetten. Dit soort dingen zijn altijd wat dubbel als je begrijpt wat ik bedoel. 

Martin dank dat je even tijd voor mij heb kunnen maken. Ik wens je alle sterkte toe, vooral met de 

verdrietige zaken in je familie maar toch ook in je bijzondere rol als manager van een zorglocatie. 

Blijf gezond ! ik hoop je snel weer een te zien voor een mooi glas en knappe sigaar. Tot spoedig. 

 

Dick jij ook bedankt voor de belangstelling en ik mis onze soos. 
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Rob van Hulst:  Zo maar wat overpeinzingen 

 

Er zijn van die dagen dat alles wel eens tegenzit. Misschien is vandaag zo’n dag. 

Ervan uitgaande dat de zon hoog aan de hemel zou staan, stond ik vanmorgen op met de gedachte 

dat er een mooie dag van lezen, (leg)puzzelen, de schijtlollige appjes van je medesoosleden 

bekijken, het terras schoonmaken of een stukje wandelen in het verschiet ligt. 

 

Allemaal zaken waar je nu niet gillend van op hol slaat, maar je moet je toch bezighouden als je niet 

kunt golfen, biljarten, bridgen of aan de bar met vrienden praten. 

Laten we de respectievelijke “te doene dingen” eens nader bekijken. 

Lezen: een alleraardigste bezigheid, maar de biografie van Aad Meuldijk ken ik zo langzamerhand 

wel uit mijn hoofd. Neen, dan liever die van Cees Postema. Van origine KNO-arts, maar inmiddels 

heeft hij zich ontwikkeld tot een rasechte interviewer van alleraardigste personen. 

Met belangrijke vragen als “wat doe je vandaag” en “ben je gezond”. 

 

Standaardantwoorden krijg je natuurlijk hierop met als hoogtepunt dat ze geen corona hebben. 

Gelukkig maar, maar wel doen ze aan legpuzzelen . 

Ik moet U vertellen dat ik dat ook doe en ik zelfs een appje van onze grote interviewer gekregen 

heb waarbij hij ook bezig is met een echte Van Haasteren. Nu kan ik U mededelen, dat de van 

Haasteren-puzzels leuk zijn, maar beginnerspuzzels zijn. Een goed ziener legt de juiste kleurtjes op 

de juiste plekjes en binnen 8 uur is zo’n puzzel kaar.  

 

Dan de schijtlollige appjes. Inderdaad zijn er leuke bij, dat moet ik niet ontkennen. Vooral op 

golfgebied is Harry een van de voorlopers met dit soort appjes. Ingenieus gemaakte tredmolens, 

waar een balletje een bepaald traject aflegt zijn vermakelijk voor het oog. 

Het terras schoonmaken is een verhaal apart. Dat doe je maar eenmaal per jaar en daar ik het al in 

februari gedaan heb, is dat dus geen goede tijdvulling voor het coronatijdperk.  

 

Wandelen is ook zo iets. Meestal wandel je van A naar B en als het meezit is er een tussenstop bij C. 

Maar al die C’s zijn dicht. Er is geen glas water te krijgen. Inmiddels heb ik alle straten van Voorburg 

gezien en overal zoveel mogelijk naar binnen gekeken.  

Alleen heb ik, samen met Trudy, de van Woudekade gemeden, want stel dat ik Andries in zijn 

voortuintje bezig zie en een praatje ga maken.  4 Risicogroepers bij elkaar, dat betekent een boete 

van de overheid.  Neen, het wordt wel saai zonder sociëteit. Nu merk je pas hoe verknocht je 

geraakt bent aan die wekelijkse gang naar de Kazernestraat.  

 

Aan het biljarten, waar ik geen kei in ben, aan het bridgen waar ik volgens Jan nog steeds een 

beginneling in ben en volgens Wolf nog niet tot dertien kan tellen. 

Nog steeds ben ik niet gewend aan Andries strenge blik als ik de geschudde kaarten links in plaats 

van rechts leg. Maar het blijft een leuk tijdverdrijf. Evenals het “kurken”, waar de lach hoogtij viert. 

 

Heren, nog een paar weken of maanden en wij zien elkaar weer. 
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Alfred van Bunge:  Andries en Jeannine 50 jaar getrouwd. 

 

Het was de bedoeling dat Andries en 

Jeannine Andrea flink zouden 

uitpakken voor hun gouden huwelijk.  

Plaats van handeling zou de sociëteit 

worden maar door het hele Corona-

verhaal werd het Huize Andrea aan 

de Van Woudekade zelf. 

Iets bescheidener van omvang dit 

stulpje in Voorburg maar met ruimte 

genoeg voor alle bloemen en 

gelukwensen die daar op 4 april 

binnen kwamen. 

Voor bruid en bruidegom begon die 

dag al vroeg met de komst van de kinderen die meteen voor een gezellig ontbijt zorgden. 

En bij de voortuin spanden zij als ceremoniemeesters een laken met daarop feestelijke teksten. 

Het werd een prachtdag in besloten kring, zoals dat heet. 

 

 

Sjoerd van Veen:  Een tantalus kwelling. 

De huidige situatie is een kwelling en een bekende kwelling is de Tantalus kwelling: Tantalus was 

de koning van Lydië, wat een koninkrijk in het huidige Turkije was. Hij was rijk en succesvol. Zeus, 

de oppergod, was zijn vader. Hij had Tantalus verwekt bij de nimf  Plouto. Tantalus genoot 

bijzondere privileges en werd uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd van de goden, een eer 

die een gewoon mens bijna nooit ten deel viel. Tantalus werd door zijn populariteit bij de goden 

echter overmoedig. Zo verklapte hij goddelijke geheimen die hij hoorde tijdens de maaltijd op de 

Olympus, de plek waar alle goden woonden, aan de mensen. En dat was niet alles. Hij stal ook nog 

ambrozijn en nectar en gaf het aan de mensen, terwijl dit voedsel slechts voor de goden bestemd 

was. 

Later beging Tantalus zelfs een nog grotere fout. Hij doodde zijn zoon Pelops en bereidde van zijn 

vlees een maaltijd voor de goden. Hij deed dit om te testen of de goden wel zo alwetend waren als 

ze altijd beweerden. Alle goden hadden door dat Tantalus hen in de val probeerde te lokken, dus ze 

lieten het vlees staan.  Alleen Demeter, de godin van de landbouw, trapte in de val. Zij treurde 

omdat ze net haar dochter Persephone had verloren en was er met haar aandacht niet bij. Ze at een 

stuk van het door Tantalus klaargezette vlees, terwijl dit de schouder van Pelops bleek te zijn. De 

andere goden besloten Pelops  weer tot leven te wekken. Demeter liet Pelops’ schouder vervangen 

door een ivoren schouder. De goden waren kwaad op Tantalus en zijn hoogmoed tegenover de 

goden moest worden bestraft. Ook de moord op zijn zoon Pelops moest worden bestraft. 
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De straf 

De straf die Tantalus kreeg was één van de zwaarste straffen 

die bekend zijn uit de Griekse mythologie. Hij werd door Zeus 

naar de Hades, de onderwereld, verbannen en kwam terecht in 

de Tartarus. Hier waren alleen de doden aanwezig die in hun 

leven vreselijke dingen gedaan hadden en daarom straf 

verdienden. Daar moest hij tot zijn knieën in het water staan. 

Het water kwam echter steeds hoger, zodat Tantalus telkens de 

illusie kreeg dat hij zou verdrinken. Maar als hij dorst had en 

bukte om van het water te drinken, zakte het water weer, zodat 

hij zijn dorst niet kon lessen. Ook was er boven zijn hoofd een 

fruitboom waaraan lekkere vruchten groeiden. Maar als 

Tantalus zijn honger wilde stillen en een vrucht van de boom 

wilde pakken, waaide de wind zo dat Tantalus niet bij de 

vruchten kon. 

Zo bleef Tantalus voor eeuwig dorst en honger houden, terwijl zowel water als voedsel binnen 

handbereik leken. Ondertussen dreigde ook een grote steen die boven zijn hoofd hing bovenop 

Tantalus te storten. Zo werd hij op drie verschillende manieren gestraft voor zijn hoogmoed, de 

moord op zijn zoon en het brengen van een menselijk offer aan de goden. Deze mythe leeft nog 

steeds voort in de Nederlandse taal door de term ‘tantaluskwelling’. 
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Dick Meuldijk: De moeite van het lezen meer dan waard 

 

Heren, twee boeken waar ik de aandacht voor vraag. Het is voor elk wat wils,  maar ik ben wel van 

de non-fictie.  

 

Geert Mak: Grote verwachtingen in Europa 1999-2019 

‘Geert Mak is de geschiedenisleraar die we 

allemaal hadden willen hebben’ - Financial Times 

Het vervolg op In Europa dat ging over Europa in 

de 20e eeuw met twee wereldoorlogen, een 

enorme economische depressie in de 20er jaren en 

het meest recent de koude oorlog. Nu beschrijft 

Geert Mak de eerste twee decennia van de 21e 

eeuw waarin we van onbegrensd optimisme verzeild raakten in een pessimistische nationalistische 

houding. De opkomst van het modern terrorisme, met als  apocalyptische momenten  9-11 en de 

aanslagen in London en Madrid. Er was meer: de ontwikkelingen in Rusland en de VS en de 

verschuiving van de economische centra in de wereld leidend tot een heroriëntatie van met name 

de VS richting het verre oosten en de worsteling van Europa naar een plek in deze nieuwe 

werkelijkheid. Niet ondenkbaar, nee bijna voorspelbaar  dat de corona pandemie Europa opnieuw 

van een ander perspectief zal voorzien.  

Om dat te snappen biedt Geert Mak handvatten. ‘Wie de geschiedenis niet kent is geneigd deze te 

herhalen’ schreef George Santayana  al begin 1900. Zijn gelijk is al vele malen gebleken. 

 

Bart van Loo: De Bourgondiërs, Aartsvaders van de lage landen. 

‘Een indrukwekkende vogelvlucht over de 

Bourgondische grondslagen van de Lage Landen. Bart 

van Loo, gewapend met een enorme dosis kennis en oog 

voor het sappige detail, zoomt in op de rijkdom, 

goedheid en stoutmoedigheid van vergeten hertogen, 

op de schittering van het herfsttij der middeleeuwen en 

het begin van een nieuw tijdperk’- Nelleke Noordervliet 

Een wervelend verhaal van brandstapels en banketten, pest en steekspelen, Jeanne dÁrc, Jan van 

Eyck, Phillips de Goede en het Gulden Vlies. Bart van Loo beschrijft een periode die voor het 

ontstaan van Nederland en België  minstens zo belangrijk was als de eeuwen die op die 

middeleeuwen volgden. Pas toen ontstond immers de Republiek Der Zeven Vereenigde 

Nederlanden (1588-1795), en kende Holland periodes van grote welvaart en was langdurig een 

wereldmacht.  
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 Alfred van Bunge:  Een toevallige ontmoeting 

 

Twee soosleden die het er op wagen 

om naar buiten te gaan en ziedaar 

elkaar ‘tegen het lijf lopen’.  

De een op de fiets voor een sportief 

rondje Den Haag, de ander te voet met 

zijn twee kinderen die de Hofweg 

oversteken.  

Een heel mooi toeval in een nagenoeg 

verlaten binnenstad en een aardige 

gelegenheid om op gepaste afstand 

even bij te praten, onderbroken door 

het passeren van een lege tram.  

Maxime is rustig aan op weg naar huis. 

Hij heeft met zijn Ingrid een 

tweeploegen dienst ingesteld. Zij ’s morgens werken, hij ’s middags.  

Het fietsende sooslid heeft meer ruimte in de dagindeling met de stilte van de stad voor zich.  

Hoe een alledaagse tafereeltje ineens bijzonder wordt en zelfs een plekje in de Nieuwsbrief krijgt. 

Tot ziens maar weer. 

 

Cees Postema :  Woorden nieuws 

Er is weer een aanvulling gekomen op het langste woord van vorige week: 

 

Coronacrisisteamdienstroosteroverleggen (39) 

 

Nieuwe woorden : 

Hottentottensoldaten  

Coronacrisisteamdienstroosteroverleggen 

Coronaonlinevideotriageapplicatie 

 

Taalvernieuwing 

 

Kraamraam 
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Otto   

• Er zijn drie grote leugens: leugens, grote leugens en statistieken 

• Er is pas een statisticus verdronken in een rivier die gemiddeld 1 meter diep was! 

• Waar komt de spreuk “door de bank genomen” toch vandaan? 

• Als het nou meevalt met de ic opnames in Nederland kunnen we die beademingsapparaten 

toch aan Trump geven? 

• Citaat tv recensent: Die Osterhaus doet met zijn zigzagantwoorden denken aan de cavia’s 

van Fred Oster die slingerend op korte pootjes door een doolhof bij het begin nog niet 

weten bij welk poortje ze uitkomen. 

 

 

Peter van Ruijven heeft het ziekenhuis na een drietal dagen weer verlaten en revalideert nu 

verder thuis. Slikt nog wel een partij pillen en moet conditie opbouwen. 

Tegen de tijd dat het Coronamonster ons weer toestaat te biljarten zullen we hem zeker weer zien. 

In de Whatsapp “Biljarten SDV” is er uitvoerig gecommuniceerd. 

 

Wim Quaak in de tuin van het verzorgingstehuis. Door een 

ontsteking zit zijn linker oog dicht. Hij moet geopereerd worden 

maar helaas……even nog niet . Ziet zijn dochters “op afstand”. 
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 Limericks en Gedichten 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 17 april 12.00 uur 

 

Deze nieuwsbrief voor en door leden van de sociëteit wordt, onder verantwoordelijkheid  

van het bestuur, verzorgd door Aloys Arkesteijn. 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen  

in te korten, te redigeren of niet te plaatsen. 

 

Kopij kan worden gezonden per e-mail naar alarkesteijn@gmail.com , 

aad@meuldijk.nl  of   swvanderwerf@planet.nl  

 

 

Voor alle soosvrienden 
  door Aloys Arkesteijn 

Een Heren Sociëteit in Den Haag, 

staat dit jaar voor een moeilijke vraag. 

Zij willen een feest, 

maar het Coronabeest 

 biedt slechts Tele-borrels in de kraag. 

Voor Bram Abbas 
  door Ed Croqué 

Bram Abbas woont in Voorburg achter een witte poort 

Door het Corona virus blijft hij thuis, zoals het hoort. 

Als secretaris van de Soosgolf heeft hij nu een makkie, 

flight indelingen maken is een kat in het bakkie. 

We gaan het hopelijk wel snel weer meemaken wie het  beste scoort. 

 

Voor Rob Jansen 
  door Sjoerd van der Veen 

Rob Jansen werd rond Pasen zeven en zeventig 

hij is voor de soos nog steeds gewichtig 

Eens in 2003 was hij lid van de staf van Anonymus. 

Nu weer een prominent lid met een goede klus 

wij zijn daarom allen aan hem veel verplichtig. 

Voor Peter van Ruijven 
  door Sipke van der Werf 

Wolf verblijdde ons met de komst van Peter van Ruijven, 

Laat deze oude Postman maar schuiven, 

Peter is onze man van de exploitatie 

en zorgt met ferme voor de kwaliteit van het eten en een schone accommodatie, 

zijn rikketik hield even pauze maar Peter staat nu gelukkig weer volop te fuiven. 
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