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Meld  u aan voor “Samen proosten op onze Dies?” dat kan! 

 
Beste Soos-vrienden, schrijf je in voor de ZOOM sessie op 1 mei 2020 20.:00 uur. 

 

Waar wij gezamenlijk, virtueel  gaan proosten op de 169"verjardag van onze sociëteit.  

Instructies volgen, na inschrijving. 

 

Meld je aan bij:  ariemeuldijk@gmail.com of voorzitter@societeitdevereeniging.nl 

 

 

Namens mijn medebestuurders, Gezonde groeten,  Aad Meuldijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ariemeuldijk@gmail.com
mailto:voorzitter@societeitdevereeniging.nl
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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: 

 

 

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) 

Peter Robijns  (6 mei) 

Jaap Stollenwerk (6 mei) 

Bert Uphof (6 mei) 

Willem van Diedenhoven (6 mei) 

 

Leden nieuws 
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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. 

 
 

Pieter Prins:  Het wel en wee van een Bankier tijdens de coronacrisis. 

  

Ik zit in de klasse cruciale beroepen. Ons team (25 personen) werkt op het Amsterdamse 

hoofdkantoor van ABN AMRO in twee shifts. Een A-team en een B-team. Het A-team werkt de ene 

week het B-team de andere week. Als je toevallig een ‘ bankstel’ bent moet je beiden in dezelfde 

shift zitten. 

Wij mogen niet op andere verdiepingen komen en zelfs in de garages zijn gedeeltes bepaald waar je 

maar mag staan. Vanuit die garage is er een geoorloofde route naar je werkplek. 

Als ‘ons’ kopieerapparaat kapot is mag je niet naar het apparaat vlakbij op de naastgelegen vloer. 

Alle interne restaurants zijn dicht. Alle vergaderzalen zijn dicht. 

Dat is wel bijzonder. Van de ene op de andere dag zie je collega’s, die normaal naast je zitten, niet 

meer. 

  

De Banken hebben de functie om het geldverkeer optimaal te laten functioneren (vooral het 

betalingsverkeer, de effecten- en valutahandel en de kredietverlening). Daarom bovenstaand 

systeem. Als er maar iemand van de ene shift ziek wordt moet de hele shift thuis 2 weken in 

quarantaine. Dat is al met een paar afdelingen gebeurd. De andere shift neemt het dan over op 

kantoor. 

  

 

  

 Agenda 2020 

 
 

Voor leden, van leden en door leden 
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Ikzelf werk alleen maar thuis. Dat omdat ik de risicoklasse val (ik ben boven de 60 jaar). Dat is wel 

even wennen (dat thuiswerken dan!). Geen collega’s om je heen is wel saai. 

Het is lastig als je snel even wil overleggen met een beleggingsspecialist of een andere specialist. 

Gelukkig gebruiken wij als ABN AMRO het (facetime) Teams  model. Dat werkt goed en is handig. 

We overleggen bijna dagelijks met collega’s. Dat kan tot 100 personen. Je ziet en hoort elkaar dan. 

Er kunnen ook sheets op dat scherm getoond worden. 

De grote uitdaging van de bank was om 60-80% van de medewerkers ( een kleine 18.000) thuis te 

kunnen laten werken. Iedereen die nog geen laptop had moest er een krijgen. Daarbij is onze 

beveiliging cruciaal. Daarnaast moest de verbindingscapaciteit binnen een week vertienvoudigd 

worden. Dat is allemaal gelukt. 

  

Gelukkig is de bank in de afgelopen jaren helemaal op online bankieren overgegaan en zijn er veel 

zaken ontwikkeld die het bankieren makkelijker maken. 

Tegenwoordig kan je alle soorten betalingen zelf via de app regelen. 

De app is trouwens de meest veilige manier om te bankieren. Ook voor grote bedragen, ook voor 

bijvoorbeeld de aankoop van een auto. Op je PC of laptop is de kans op hacken, fishing, malware etc. 

bijna 100 maal groter dan via de app. Via de bank app gaan ook veruit de meeste transacties. 

Ik zou dus stoppen met het bankieren via je PC of laptop! Informatie inwinnen kan natuurlijk wel 

op zo een site. 

  

Daarnaast kan je (debet en credit) kaarten aanvragen, blokkeren of de limiet vergroten of verlagen. 

Je kan er beleggen, verzekeren of een krediet regelen en nog heel veel meer zaken. Op de site van je 

bank is ook heel veel informatie te vinden over visies op financiële zaken/markten. 

  

Ik bel en mail dagelijks met ‘mijn’  klanten. Dat zijn ongeveer 50 families waarvan er ongeveer de 

helft niet-Nederlands zijn. 

De gesprekken de laatste weken gaan veelal over de coronacrisis, de gevolgen maar vooral ook de 

toekomst. Die gesprekken gaan veelal over beleggen en kredieten maar de laatste tijd ook meer 

over testamenten, filantropie, vermogensoverdracht en verzekeren. Bijna altijd gaan die 

gesprekken ook over de bedrijven van die relaties. Dat is ook niet zo gek. Ik probeer mijn klanten 

dan een maatwerkadvies of een ….luisterend oor te geven. 

Veel relaties zijn angstig en zien de wereld vergaan (bij wijze van dan) maar veel klanten zien ook 

juist kansen en zijn entrepreneurs. Ze doen aankopen op de effectenmarkt, ze stappen in private 

equity en ze nemen bedrijven over. Ook heb ik veel gesprekken over onroerend goed. 

  

Ik denk zelf (en ABN AMRO MeesPierson ook)  dat er in deze tijden goede aankoopkansen zijn op 

de aandelenmarkten. Veel bedrijven zijn ook flexibel en kunnen wel tegen een stootje. Die bedrijven 

moet je nu hebben (denk aan: voeding, retail, IT , AI etc.). Zie ook mijn artikel in de eerdere 

nieuwsbrief  van eind maart jl. 

Na regen komt zonneschijn, ook op de financiële markten. 
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Op dit moment zijn we druk bezig met ‘hoe verder na de coronacrisis’. Er verschijnen steeds meer 

artikelen over. Adviezen kunnen jullie altijd vinden op de site van je bank. 

  

Het heftigste wat ik in deze tijd meemaak zijn overlijdens, en zwaar zieke, collega’s en klanten. Dat 

hakt er wel in. Relaties welke ik vorige maand nog zag/sprak zijn er ineens niet meer. Dit heb ik nog 

nooit zo meegemaakt. 

  

Ik eindig mijn zakelijke mails tegenwoordig altijd met Stay safe. Dat wens ik jullie ook. 

 

  

Rob Kreté: Bijzonder momentje. 

 

Ik werd wakker en het duurde even voordat ik mij realiseerde dat ik mij had verslapen en dat ik bij 

het tentamen Duits had moeten zitten. Als een speer schoot ik uit bed, washand door mijn gezicht, 

en als de brandweer naar school.  

Ik vond het heel leuk, die laatste jaren op de Reeburg Mavo in Vught. Steeds weliswaar met de 

hakjes-over-de-sloot, maar wel, op naar het volgende jaar. Op geen enkel vak zat spek zal ik maar 

zeggen. Niet dat ik niet kon leren of niets interessant vond. Scheikunde en wiskunde konden mij 

wel (een beetje) boeien. Maar daar hield het in die jaren wel zo’n beetje mee op. En zo belandde ik 

met dat hakjes-over-de-sloot-gedoe dan toch in het eindexamenjaar. En laat dat nou net een 

supergezellig jaar zijn met fantastische vrienden. Maar ja, die waren wel ietwat meer gefocust dan 

ik dat was. Enfin, alle tentamens (toch nog redelijk…) gedaan, nu nog het centraal schriftelijk. Dat 

ging wederom maar mondjesmaat. En toen kwam de uitslag. Ik had een her. Engels en Duits. S***. 

 

Je zou kunnen zeggen 'niet gezakt' maar een her was nou ook niet waar ik op zat te wachten. Dat 

schooljaar, wat leren betreft dan, niet de rest (dat was top), had lang genoeg geduurd. In die tijd 

waren de herexamens nog aan het begin van het nieuwe schooljaar dus dat werd weinig vakantie 

vieren. Duits was simpelweg hopeloos, de punten voor de tentamens en het centraal mogen niet 

eens (en nooit meer) genoemd worden, maar Engels was een 6,0 voor het tentamen en een 4,9 voor 

het centraal. Ik vond dat 5,45 ook een zes was maar dat zag ik verkeerd. Dat was effe slikken. Ik 

ging dus zitten worstelen met Duits en Engels terwijl mijn vrienden op vakantie gingen en vrolijk 

klaar waren voor hun volgende avontuur. Ik ging met bittere tegenzin centraal-examens zitten 

oefenen en woordjes en grammatica zitten leren. Bovendien moest ik mij opgeven voor een 

vervolgopleiding. Het enige wat ik eigenlijk leuk vond was tafeltennissen en gitaarspelen. Maar ja, 

zo goed was ik daar nou ook weer niet in. Mijn vader was bouwkundige, dus bij gebrek aan 

inspiratie, maar in de voetsporen van mijn vader, ging ik dat dan ook maar doen. 

 

Reeds aan de slag op de MTS moest ik dus die verdomde herexamens doen. En toen werd pas echt 

duidelijk dat ik er met die hakjes-over-de-sloot-aanpak niet zou komen. Ik herinner mij voor die 

herexamens een vier komma zoveel voor Engels en een vette twee komma niks voor Duits.  
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Terug naar de Mavo dus. Dat was niet zo leuk en dan druk ik mij wel heel netjes uit. Ik had zelfs 

medelijden met mijzelf.  

Bij dat eerste tentamen Duits dat herexamen jaar kwam ik dus halverwege opdraven. Nou, daar 

mocht ik dus gewoon niet meer naar binnen. Ik mocht wel bij de directrice komen, Mevrouw Peters, 

bijgenaamd 'De Pit’. Dat ik na reeds een keer gezakt te zijn dit niet bepaald een goed moment was 

om halverwege het eerste tentamen van het jaar aan te komen waaien. En of ik mij eigenlijk wel 

realiseerde dat als ik dit schooljaar niet zou slagen ik helemaal niet meer terug mócht komen.  

 

Één keer opnieuw proberen was het maximum. Dat had ik mij tot dan toe niet gerealiseerd. Oef. Ze 

ging overleggen en liet mij alleen achter op haar kantoor. Dat duurde een eeuwigheid. Ik denk 

overigens achteraf dat het ook de bedoeling was dat het een eeuwigheid zou duren. Ze liet mij echt 

peentjes zweten om te overpeinzen wat er voor mij op het spel stond. Na een (meer dan) een poosje 

stapte ze heel kordaat weer binnen. Met in haar kielzog Mijnheer van der Heijden, leraar Duits. 

Ik voelde een sprankje hoop. Als ze mij geen kans wilde geven dan was Mijnheer van der Heijden 

daar niet voor nodig. Ik moest met hem mee en hij zou mij wel uitleggen wat er te gebeuren stond. 

Trillend en zwetend liep ik achter hem aan. Een paar tellen later wist ik dat ik gered was. ‘Nou, dit 

zullen we dan snel maar even oplossen, jongen’, zei Mijnheer van der Heijden.  

 

Hij liet mij vervolgens een aantal proeftentamens maken en na de derde zei hij: ‘Nou, dat komt wel 

goed met jou hoor, je hebt een 7,9 voor dit tentamen’. Uhhh? 

Ik slaagde dat jaar met 3x een acht en 3x zeven. Dankzij ‘De Pit’ en de duw in mijn rug van Mijnheer 

van der Heijden. Met name die laatste had mij geholpen, zeg maar gerust gematst. Duits is overigens 

nooit mijn favoriete taal geworden, dat terzijde. Ik wil best wel eens wat komen vertellen op de 

soos, mag ook in het Engels of Spaans zijn, maar ik hoop wel dat jullie mij nooit zullen aansporen 

iets in het Duits te laten vertellen! 

 

Dat herexamen jaar kwam ik er achter wat voor opleiding ik wél wilde doen. Ik wilde geen 

Bouwkunde. Niets voor mij. Mijnheer Smits (‘Smitje’, er was geen enkele leraar op die school 

zonder bijnaam), overigens een fantastische geschiedenisleraar, hij kon van geschiedenis een heel 

boeiend vak maken, en was tevens onze schooldecaan, kwam met de mogelijkheid om MTS 

procestechniek te gaan volgen. Een vakgebied waar ik tot dan nog nooit van had gehoord. Ik moest 

er wel voor met de bromfiets naar Tilburg want die studierichting bestond niet in Den Bosch.  

 

Dat herexamen jaar heeft mij getriggerd dat ik wel degelijk wilde leren en dat tafeltennissen, 

gitaarspelen, films en toneelstukken maken, eigenlijk gewoon leuke hobby’s waren…  

De MTS doorliep ik soepel (nou, 'sort of') en deed bovendien de HTS (in Breda) erachteraan.  

Mijn hele carrière heb ik in de procesindustrie gewerkt. Een groot aantal jaren in de raffinage van 

plantaardige oliën en ook een aanzienlijk aantal jaren in de chemie.  

Maar ik herinner mij nog best wel eens dat ‘bijzondere momentje'. Ik zou bijna zeggen dat als ‘De Pit’ 

die ochtend een ietwat minder humeur had gehad, mijn levensloop er wel eens heel anders 

uitgezien zou kunnen hebben.  
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Soosnieuws: Interview met Ed Croqué 
 

Hoe gaat het? 

Z’n gangetje. Beetje saai allemaal. Ik doe wat administratie en alles in en om het huis is inmiddels 

geschilderd, gewit en behangen. Geen golfen, geen soos pff! Ik kan niet tegen dat stilzitten. ’s 

Avonds loop ik elke dag wel een uur om in beweging te blijven. 

 

Zijn er bekenden van je ziek? 

Nee, gelukkig niet. 

 

Hoe is het met het werk? 

We waren druk bezig met een aantal verhuizingen van ministeries, maar dat werk ligt nu allemaal 

stil. De eerste week van de crisis ben ik nog wel druk geweest met opschalen van de ICT faciliteiten. 

Inmiddels kunnen 30 a 40.000 Rijksambtenaren vanuit huis werken. 

Morgen heb ik op Buitenlandse zaken nog een kleine vergadering, maar verder een lege agenda. 

 

Hoe kijk je verder naar de situatie? 

Het is heel zorgelijk. En zeker als je zo’n man als Trump weer hoort tekeer gaan tegen een 

journaliste en spreekt over nepnieuws en zo. En kijk ook eens naar landen als India, waar hele 

volksverhuizingen plaats vinden met alle risico’s op verdere verspreiding. 

 

Verlang je ook zo naar de soos? 

Ja natuurlijk. Maar hoe het  zal moeten? Lastig hoor. Tachtig procent van de leden behoort tot de 

risicogroep dus het moet wel veilig zijn. Je moet het risico ook niet op gaan zoeken. We moeten 

maar afwachten wat de volgende maatregelen zijn. 

 

 

Vervolg briefwisseling Cees Postema en Dick Meuldijk, Voorburg/Wassenaar  april 

2020. 

 

Hallo Cees, 

 

Om te beginnen dank voor je brief van vorige week. Ik hoop dat het goed met jullie gaat. Wij slaan 

ons er redelijk doorheen. Pasen was wel wat stil. Normaal altijd met de hele familie bij ons aan tafel. 

Nu een bescheiden diner voor twee. We hebben ons de asperges op traditionele wijze goed laten 

smaken. We missen onze kleindochter. De wekelijkse oppasdag is door al het gedoe komen te 

vervallen. Nu contact op afstand via video bellen. Een mager alternatief. Benieuwd hoe het verder 

gaat. Kleinkind twee wordt in mei verwacht. Alles gaat goed, maar het zal een vreemde bevalling 

worden voor mijn dochter. De locatie wordt waarschijnlijk een hotel in de regio.  
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De wekelijkse nieuwsbrief begint karakter te krijgen. Vond de beschouwingen uit Voorburg van 

Rob erg geslaagd. Laten we hopen dat het meer leden aanzet om af en toe wat overpeinzingen op 

papier te zetten. Ik ga binnenkort eens met ZOOM aan de gang, zodat ik mee kan doen met het 

Diesglas zoals door Aad geopperd.  

 

Ik werd gisteren getroffen door nieuws uit de VS. Je weet dat ik geen bewonderaar ben van de heer 

Trump. Gisteren sloeg hij wat mij betreft alles tot nu toe. Dr Fauci, de Amerikaanse RIVM baas is 

één van de vaste figuranten tijdens zijn rituele persconferentie, die overigens meer lijkt op een 

campagnebijeenkomst. Dr. Fauci zegt daar volgens mij verstandige dingen en doet steeds erg zijn 

best om zijn verbijstering over de uitlatingen van de President te verbergen. Dat lukt hem maar 

matig. Gisteren getweete Trump opeens de hashtag #fireFauci. Bleek oorspronkelijk afkomstig van 

een  aantal antivaxers o.l.v. een pseudo medicus Dr Shiva die Fauci beticht van relaties met Big 

Farma en zich medisch onderscheidt door het promoten van vitamine therapie tegen Covid-19. Het 

is een knettergek land waar de President 

met het oog op zijn herverkiezing  

vrienden wordt met allerhande gekkies. 

Als je een beetje verstandig op de hoogte 

wilt blijven raad ik je www.politico.com 

aan. 

 

Terug naar Nederland. Ik volg Maurice de 

Hond, statisticus en geograaf, een voor 

mij fascinerende combinatie van 

kwalificaties, al erg lang. Overal een 

mening over, vaak iets te veel van de 

samenzweringen  en hij haalt correlatie 

en causaliteit nogal eens door elkaar. 

Toch weet hij mij telkens weer te 

verrassen. Ook nu weer met het thema 

Covid-19. Zie de kaartjes hieronder (heeft 

Maurice beetje gerommeld met de 

klasseindelingen ?)  

 

 

en lees verder op:     

Zo gaat de verspreiding van het COVID-19 virus vooral - Maurice de Hond  

 

Cees, Ik wens je veel leesplezier en ben zoals altijd benieuwd naar je reactie en naar wat je hebt 

meegemaakt. 

Pas goed op elkaar, Dick Meuldijk 

 

 

  

 

http://www.politico.com/
https://www.maurice.nl/2020/04/14/zo-gaat-de-verspreiding-van-het-covid-19-virus-vooral/
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Beste Dick, 

 

Dank weer voor je brief. Het blijft natuurlijk allemaal onwezenlijk. Zo sneu om onder deze 

omstandigheden te horen over het beperkte contact met kleindochter en de aanstaande bevalling 

van je dochter. Jullie hadden het natuurlijk heel anders voorgesteld. Het blijft hier in Voorburg en 

ook in de familie gezond gelukkig. 

Ik heb met het mooie weer de laatste week voor het eerst dit jaar weer veel fietskilometers 

gemaakt gelukkig. Het risico op besmetting is buiten toch wezenlijk anders dan binnen. Ook 

Midden-Delfland aangedaan. Er stond een straffe noordwesten wind dus geen veldleeuwerik gezien 

en gehoord. Wel veel hazen (en andere fietsers). Die elektrische fietsers spelen allemaal vals naar 

mijn idee en het doet toch iedere keer weer pijn om door zeventigers op zo’n ding ingehaald te 

worden als je rustig aan het peddelen bent. Gewone spierkracht is veel natuurlijker en gezonder. Ik 

ken ook een sooslid uit Voorburg (toevallig ook een puzzelaar) die op zijn elektrische fiets naar de 

soos komt! Nou vraag ik je! 

Ja, de Nieuwsbrief krijgt steeds meer vorm en meer bijval. Deze week ook een reactie van Andries 

op de taalrubriek. Leuk hoor. 

 

Ja, en dan de Coronasituatie. De VS met Trump is natuurlijk een ramp op zich. Ik heb er geen goed 

woord voor over. De hoofdredacteur van de Lancet, een gezaghebbend medisch blad noemt zijn 

stappen in de richting van de WHO misdadig. De laatste berichten van de president zouden zijn dat 

het hoogtepunt qua gevallen bereikt zou zijn. Ik geloof daar niets van. 

 

Maurice de Hond is leuk! Het verhaal klopt in grote lijnen. Carnaval in Nederland en Duitsland heeft 

zeker een rol gespeeld met de verspreiding. Met de kennis van nu zou je zeggen: had het maar 

verboden, maar er waren toen nog geen ziektegevallen! Dat zou niet geaccepteerd zijn.  

Ook de observatie dat de verspreiding binnen het meest wezenlijk is klopt en is in lijn met alle 

andere “airborn” infectieziekten Ik vind dat echt een moeilijk punt in relatie tot de anderhalve 

meter en ideeën over het loslaten van de lockdown maatregelen. De turbulentie en de aerosolen 

vormen een extra risico wat heel lastig is in te schatten en wat voor onze soos natuurlijk ook geldt. 

De hoogtegraad, temperatuur en vochtigheidsgraad zijn denk ik ook wezenlijke variabelen, maar 

het belang ervan kan ik niet helemaal inschatten. Het is wel een heel originele manier van analyse. 

 

De ontwikkelingen op medicijn gebied vind ik hoopgevend. Het mechanisme van de ernstige  

COVID-19 longontsteking wordt steeds beter begrepen en daarmee komen adequate therapieën 

dichterbij.  De vaccinontwikkeling is een ratrace, waarbij het wachten is op de eerste succesvolle 

proeven. Die Bill Gates: 7 vaccinfabrieken voor vele miljarden bouwen in de wetenschap dat er vijf 

over een jaar of wat weer zullen sluiten! Je moet het maar bedenken en willen. 

 

Dick, ik ga stoppen en moet aan het werk: lastige ZonMw vergadering voorbereiden. Veel 

(lees)werk. 

Hou je haaks en groet van huis tot huis, Cees 
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Hans Wegman, bericht voor de leden. 

 

Beste Soos vrienden, 

 

 Alle clichés over deze tijd zijn, in tegenstelling tot de gebruikelijke betekenis, wèl waar. 

 Alles is veranderd, het leven is veranderd, heeft ons (blijvend?) veranderd, is voor mij in ieder 

geval zo anders geworden. Héél basaal, ik pas(te)iedere maandag op bij onze kleinkinderen in 

Hollandsche Rading. Met een tas vol gezonde en ongezonde versnaperingen op stap. Samen 

huiswerk maken, voetballen in de tuin en toch nog even langs de Primera voor de laatste 

voetbalplaatjes of die gave glitterstiften die het vriendinnetje van mijn kleindochter ook heeft. 

 Onze Scheveningse kleinkinderen zien we op 1,5 meter afstand, beter iets dan niets roepen we dan. 

De 7e verjaardag van Julie met een taartje achter het hek meegevierd. Onze dochter behoort met 

haar auto-immuniteit ziekte ook tot de risicogroep, oppassen dus. Waar je ook gaat of staat, het is 

steeds “uitkijken”. 

 Het levert ook weer zaken op, waar ik trots op ben. School is naar thuis verplaatst, de wijze waarop 

onze kinderen en kleinkinderen dit oppakken! Onze Scheveningse kleinzoons die opbellen met de 

vraag: “opa, kun je achter ons aan fietsen, we gaan weer hardlopen naar de watertoren en terug”. 

Geen hockey in deze tijd, maar sporten kan zo ook. 

 Onze schoondochter, die als psycholoog aan het Erasmus verbonden is en collega’s begeleid, die 

heftige zaken meemaken. 

 

 Het vraagt veel van ons allemaal. Ik ben officieel met pensioen, maar heb regelmatig nog contacten 

over het meedenken in advies- en/of bestuursraden. Nu denk ik vaak, wil ik dat nog wel, wat is voor 

mij nu het belangrijkste in het leven. 

 Gelukkig hebben Ieteke en ik elkaar, we wandelen en fietsen veel, op rustige plekken! 

 Zo leren we onze omgeving ook nog beter kennen. 

 

 Nederland kent héééél veel deskundigen op het gebied van Corona en crisismanagement. 

 Af en toe ligt de vergelijking met voetbal en de vele coaches voor de hand. Ik ben dan ook, zeker nu, 

selectief in de nieuwsgaring. Wij mogen ons gelukkig prijzen met de deskundigheid van het RIVM 

en de wijze waarop het kabinet hiermee omgaat en vertaalt naar zoveel mogelijk draagvlak in de 

samenleving. 

 Tegelijkertijd maak ik mij zorgen over de economieën wereldwijd. De globalisering laat zich nu van 

een andere kant gelden. Alles is met elkaar verbonden en ontsnappen lijkt onmogelijk, alleen de 

mate waarin, door het maken van de juiste keuzes kan het verschil maken. Maar ja, welke zijn dat, 

we hebben alleen al binnen Europa gezien hoe lastig dat is. 

 

 Deze week sprak ik onze soos vriend Bert Uphof nog. Bert levert regelmatig heerlijke witte wijn bij 

mij ( een aanrader!) Zoals jullie ongetwijfeld bekend, levert hij m.n. aan de horeca. 

 Ik hoef hier vast niet te vertellen, waar hij op dit moment met zijn bedrijf staat. 
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Scheveningen, onze woonplek, kent ook veel positieve ontwikkelingen. Mensen die spontaan 

lekkernijen bakken voor bejaarden, als toetje bij de bestelde daghap. Veel vrijwilligers staan op en 

klaar voor hun naasten. Wij hebben vorige week bij een 6-tal alleenstaanden uit onze 

kennissenkring in Apeldoorn bloemen laten bezorgen, met als teken, we denken aan jullie. 

 Laten we hopen, dat deze zaken, van omzien naar elkaar, blijvend achterblijven na de Corona tijd. 

 

 Veel gezondheid allemaal en hopelijk tot snel! 

 

 Hans Wegman. 

 

Met een goed glas wijn van 
Bert , temidden van alle 
brieven en tekeningen van 
onze kleinkinderen.... 
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Cees Postema :  Woorden nieuws 

Met stip* wordt deze inzending van Andries Andrea geplaatst. Ter toelichting eerst een inleiding: 

 

Het is 2424. De wereld heeft een totale verandering ondergaan. Door de opwarming van de aarde is de 

Noordpool vrijwel verdwenen. Van de Lage landen is alleen nog een stukje Limburg over met 

Maastricht als belangrijkste plek. Epidemieën hebben de laatste 10 decennia de wereld geteisterd. 

Zoals daar zijn de middeleeuwse Pest, de Spaanse Griep en de laatste : het hardnekkige Coronavirus  in 

2020. Dit virus decimeerde o.a. de bevolking van de Verenigde Staten, omdat de toenmalige president, 

ene Trump, het te laat onderkende. Voor straf werd hij ook niet op Arlington begraven, maar in het 

noordelijkste puntje van Alaska, in de hoop dat door de stijging van het zeewater zelfs het graf in de 

zee zou verdwijnen. Maar dit terzijde. 

Artsen- onderzoekers, locaal bobopostema’s genoemd  (nog een overblijfsel uit de van Riebeecktijd) 

hebben ontdekt dat één van de bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika, de Hottentotten, een heel bijzonder 

gen bij zich droegen dat in combinatie met de het Coronavirus voor een jarenlange aftakeling zorgt, 

uiteindelijk de dood tot gevolg hebbend. Toen dit virus dan ook toesloeg bij hun soldaten die in de 

zoveelste oorlog met de bosjesmannen verwikkeld geraakt waren, werden de slachtoffers in volstrekte 

afzondering in tenten geplaatst. Omdat het verblijf jaren kon duren, was er op de markt een keur aan 

tenten in allerlei vormen (zoals in Ghana met lijkkisten gebruikelijk is). Kon ieder een soort vinden 

waar hij (milva’s zijn er niet bij de Hottentotten) zich prettig in voelde. 

De bobopostema’s leek dit dermate interessant dat zij voorbeelden middels het inmiddels alweer 

verouderde (het is immers 2424) buizensysteem “all over the world” zonden.  Ene Rieu (jazeker…. een 

nazaat) pikte dit op en stelde ze tentoon in de enige tentoonstellingsruimte die er nog in de Lage 

Landen bestond: Het MECC in Maastricht. En zo ontstond het woord: 

 

HOTTENTOTTENSOLDATENCORONATENTENTENTOONSTELLINGSOPSTELLING 

 

 

• CORONAONDERZEEËR 

• CORONADIPLOMA 

• ANDERHALVEMETERSAMENLEVINGSMODELVERORDENING 

• THE GREAT LOCKDOWN 

• HET NIEUWE NORMAAL VAN DE ANDERHALVEMETERSAMENLEVING 
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Aloys Arkesteijn: Tuinverfraaiing door Jeroen  Linde 

 

Terwijl de sociëteit door de intelligente lock Down 

leeg en verlaten is, wordt er toch nog gewerkt in de 

tuin van de sociëteit.  

 Jeroen Linde, een van onze jonge leden,  heeft wat 

lelijke bomen gerooid en op die leeg gekomen plek 

twee fruitboompjes geplant.  Wat voor fruitbomen 

het zijn is mij niet bekend, maar naast de vele 

lopende  “bomen van wijsheid”  is dit een welkome 

aanvulling. 

Dank je Jeroen!.  
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Dick Meuldijk,  Corona Kookhoekje 

Heren, Ledigheid is des duivels oorkussen. Daarom probeer ik mijn dagen met allerhande nutte en 

onnutte activiteiten te vullen. De nuttige dingen zijn inmiddels wel gedaan, ik zoek nu mijn 

toevlucht in de onnutte categorie. Een deel daarvan speelt zich in de keuken af. 

Vrienden Martin van der Zwan en Dick van Rossum brachten een oud marine gerecht onder mijn 

aandacht: “gebakken marinier”. Klonk niet erg smakelijk maar dat viel achteraf reusachtig mee. 

Ingrediënten : 

Blik cornedbeef van 500 of 1000 gram. 

2 of 3 grote uien 

4 tenen knoflook 

Ketjap manis 

Zonnebloemolie 

Een blokje trassi ter grote van een voormalig 

kwartje 

Sambal Badjak 

 

 

 Bereiding: 

Neem een bakpannetje of braadsleetje en doe daar 5 eetlepels zonnebloemolie in. Na het verhitten 

de inhoud van de blikken cornedbeef in de olie opbakken. Het in de cornedbeef aanwezige vet gaat 

smelten en vermengd zich met de olie, de rest van het vlees even bakken en op een vergietje in een 

kom laten uitlekken .Vervolgens de in blokjes gesneden uien tezamen met de fijngehakte knoflook 

bakken in het uitlekvocht van de cornedbeef. Voeg tegelijkertijd de trassi en de sambal toe en bak 

deze even mee. Nu de cornedbeef erbij doen en afmaken met ketjap en een paar druppels 

citroensap. 

Goed omwerken en u heeft een heerlijke hap die u samen met rijst, als op de boterham kunt eten. 

Eet U smakelijk 

Anekdotisch  iets over de herkomst van dit recept. Bij de verkoop van de Karel Doorman aan 

Argentinië is er deels betaald met blikken cornedbeef Argentinië is nogal een rundvleesproducent. Dit 

recept is geïntroduceerd om van dat stuwmeer aan cornedbeef af te komen.  

 

 

 

 

 

 

https://janrijks.files.wordpress.com/2013/06/gebakkenmarinier.jpg
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OTTO 

• Als ik zo kijk naar de krijttekeningen op straat vind ik dat de cultuur wel toekomst heeft! 

• Moeten er geen leges betaald worden voor stoeptekeningen? 

• Ik heb de grasmatten van de voetbalvelden er nog nooit zo mooi bij zien liggen in april 

• Wat was was eer was was was? Eer was was was was was is!  (Opperlandse taal) 

• Ik zit mezelf zo stierlijk te vervelen, ik wou dat ik twee hondjes was dan kon ik samenspelen 

(Toon Hermans) 

• Och meneer, het systeem wint altijd! (mijn kapper) 

• Ik houd niet van de gebiedende wijs, Lees maar: hou vol, blijf binnen, zeur niet, kom op, 

trots op, wat nou, ga door, blijf weg…… 

 

 

OPMERKELIJK 

 

Citaten van oud minister Gruijters in een recent verschenen biografie: 

 

• Is dit beleid of is er over nagedacht? 

• Nederland is zo klein dat je met regeren voor borreltijd klaar kan zijn.  

• Ik lees toch  niet met mijn oren ( toen hij tijdens de ministerraad een boek zat te lezen en 

daar een opmerking over kreeg). 

 

Dick Meuldijk: Boekbespreking De Toverberg 

 

De Toverberg (Duits: 'Der Zauberberg') is een roman van 

de Duitse auteur Thomas Mann die in het jaar 1924 werd 

gepubliceerd. Het boek wordt gezien als een hoogtepunt in de 

moderne literatuur. De roman gaat over Hans Castorp, een jonge 

Noord-Duitser, die op bezoek gaat bij zijn neef in een sanatorium in 

het Zwitserse Davos. Dit bezoek duurt echter niet drie weken, zoals 

gepland, maar zeven jaar. Tijdens het verblijf ervaart Hans Castorp 

het leven en de gebruiken van de mensen in het sanatorium. 

Met de kennis van nu over oorzaak en verspreiding van Tuberculose 

is het wonderlijk  om het boek te lezen. Het hele sanatorium is een 

grote besmettingshaard en de bewoners moeten leven met de 

dagelijkse bedreiging van de ziekte. Mondkapjes, afstand houden etc. 

is allemaal niet aan de orde. Alleen de stille dreiging. Aanbevolen 

voor degene die nog niet genoeg dreiging ervaart en wil weten hoe 

mensen ermee om kunnen gaan. 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Thomas_Mann
https://nl.wikipedia.org/wiki/1924
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sanatorium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitserland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Davos
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Bij Jos Hennequin is ineens (dat kan zomaar heb ik gelezen) longfibrose geconstateerd. 

Je bent nog helemaal fit (verbouwinkje meer of minder maakt niet uit), krijgt een longontsteking en 

pats... het is raak. 

Kortgezegd, je longen doen niet meer helemaal datgene wat ze behoren te doen: zuurstof tot zich 

nemen en koolstofdioxide uitstoten. Is 50% minder geworden en dat is best een heavy mededeling. 

Niet dat je er nu direct aan dood gaat, maar 100 word je er ook niet mee als je dat al zou willen. 

Jos is bepaald geen stilzitter, dat weten we, en als je dan na de minste inspanning al gauw buiten 

adem raakt, moet je je manier van  leven best aanpassen. 

Wij steunen hem daarin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limericks en Gedichten 

 

Voor Sjoerd van Veen 
  door Aloys Arkesteijn 

Een chemicus uit Scheveningen  

Weet behoorlijk veel over vele dingen. 

Hij googelt zich suf 

en soms is het duf, 

maar hij oogst daarvoor veel lof in sooskringen. 

Voor Hein Mulder 
  door Sjoerd van der Veen 

Hein, zijn naam is klein 

woont in Noordwijk, heel fijn 

zijn daden bij Heerema waren groot 

hij verdiende daar zijn zilvervloot, 

nu houden wij in de soos van zijn zijn.. 

 

Voor Willem Klomp 
  door Sipke van der Werf 

Willem is een geziene gast op de soos en in onze laan. 

Met zijn familie en vrienden is hij heel begaan. 

Elk soosuitje weer, 

trakteert hij op een heerlijke gevulde heer. 

Maar ondanks twee nieuwe knieën loopt hij nog niet in de baan. 



 
 
 
   

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 24 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  

 

 

mailto:alarkesteijn@gmail.com
mailto:aad@meuldijk.nl

