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Herhaalde oproep:  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 op 1 mei 
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. 
Installeer op je IPhone/smartphone, IPad de ZOOM app. 
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. 
  
Nog beter: instaleer het ZOOM-programma op je Laptop of PC met camera. 
  
Dat installeren is iets lastiger, via https://zoom.us/signup 
  
LET OP: Registreer je alleen, maar betaal niets. 
  
Op een IPhone zie je slechts twee of drie personen, per 
scherm. 
Op een Ipad zie je per scherm maximaal zes personen. 
Op je Laptop zie je iedereen op een scherm, dat is het 
leukste. 
  
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 vanaf 20:00 uur, 
voor een virtuele proost op de verjaardag van de soos.  
Consumpties zijn voor eigen rekening  
  
 
 
 

https://apps.apple.com/nl/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://zoom.us/signup
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BELANGRIJK: wanneer 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 ons voor deze 
bijzondere Dies-toost, als gebruikelijk, kleden voor de gelegenheid: black tie of donker kostuum. 

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! 
 
Gezonde groeten, Aad Meuldijk 

 

 

Op dinsdag 14 april vergaderde het Bestuur niet in de bibliotheek van de Soos maar via 

videoconference. Een unicum in de lange historie van onze Soos, op afstand vergaderen. 

 

De gevolgen van de corona-maatregelen voor de verhuur van The King’s Ballroom zijn dramatisch: de 

maanden maart, april, mei en juni moeten als verloren worden beschouwd. Dit heeft ook grote 

gevolgen voor de financiële exploitatie in het boekjaar 2020. Elders in deze Nieuwsbrief een 

uitgebreidere toelichting van de penningmeester op de financiële situatie van de Sociëteit De 

Vereeniging. 

 

Er is een werkgroep ‘Opstarten Soos’ ingesteld, bestaande uit de voorzitter, Sipke, René Kuulkers, Cees 

Postema en Sallo. Deze werkgroep buigt zich niet alleen over het opstarten van de verhuur binnen de 

anderhalve meter-maatschappij, maar ook over manieren om voor de Soosleden activiteiten als 

kaarten, biljarten en woensdagavond diners zo snel als verantwoord is, weer mogelijk te maken. 

Diverse actiepunten uit de Algemene Vergadering van 4 maart 2020 worden doorgesproken. Voor de 

meeste geldt dat deze even geen prioriteit hebben.  

Cees Los is begonnen met het overnemen van de taken van de administrateur van Jan Kersten. 

 

 

mailto:ariemeuldijk@gmail.com
mailto:voorzitter@societeitdevereeniging.nl
mailto:aad@meuldijk.nl
mailto:ariemeuldijk@gmail.com
mailto:voorzitter@societeitdevereeniging.nl
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Het Jaarboekje 2020-2021 is in de maak. Het boekje zal op de website komen te staan, en kan wellicht 

als PDF per mail aan de leden worden gestuurd.  

De echte boekjes worden uitgedeeld zodra daar gelegenheid voor is. 

Er worden diverse ideeën uitgewerkt om de zichtbaarheid van The King’s Ballroom te vergroten. Zo 

gaan er gaan mails naar begrafenisondernemers en naar bruiloftplanners om de mogelijkheden van 

onze mooie zaal onder hun aandacht te brengen.  

Ook moeten we op platforms van diverse overheden en grote ondernemingen terechtkomen.  

De 169ste Diesviering op 1 mei gaat per ZOOM. Vergeet je niet om je aan te melden via 
ariemeuldijk@gmail.com ? 
Mogelijk dat er later nog iets kan worden gecombineerd met een “spetterende heropening” van de 
Soos. 
 

 

COVID-19 en impact op financieel huishoudboekje Sociëteit de Vereeniging 

Beste leden, 

Het COVID-19 virus heeft een diepe kloof geslagen in de economische stand van Nederland. Dit geldt 

natuurlijk ook voor onze geliefde sociëteit. Voor onze lopende exploitatie zijn we afhankelijk van de 

inkomsten uit de zaalhuur en verhuur van de appartementen. Wat hebben we gedaan en wat doen we 

om de financiële consequenties te minimaliseren. 

1. De omzetderving als gevolg van het wegvallen van de zaalverhuur. Deze komt op geen 

enigerlei wijze in aanmerking voor compensaties vanuit beschikbare gelden van de overheid, 

gemeente en/of fondsen. Dit heeft te maken met onze registratie als gezelligheidsvereniging bij 

de Kamer van Koophandel.  

 

Onze commerciële commissie heeft afgelopen tijd nauw contact gehad met de cateringpartijen 

om de geplande boekingen te verschuiven en de contacten met aankomende klanten warm te 

houden. Dit om te zorgen dat wij wel in beeld blijven voor het moment van verlichtende 

maatregelen en waarbij de zaal wel weer verhuurbaar is. 

 

Daarnaast worden plannen gemaakt voor een beperkte verhuur met inachtneming van de 1,5 

meter-voorwaarden. Wij kijken meer naar wat mogelijk is dan benadrukken wat niet kan. 

(verhuur aan kleine gezelschappen met onze grote zaal zou een mogelijkheid kunnen zijn)  

 

 

mailto:ariemeuldijk@gmail.com
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2. De verhuur van de appartementen. Omdat de huidige huurders een verzoek hebben gedaan om 

een tegemoetkoming in de huur, vanwege hun financiële situatie (geen werk), hebben wij als 

bestuur een betalingsregeling met de huurders getroffen. Voor drie maanden is de huur 

vermindert met 25%. Na drie maanden wordt deze huurvermindering in termijnen 

terugbetaald. 

 

3. De lopende uitgaven proberen we met leveranciers zo goed als het kan tot het minimale te 

reduceren, waaronder de schoonmaak. 

 

4. Noodzakelijke uitgaven zoals verplicht onderhoud, zoals de verplichte aanpassing voor 

veiligheid van het gebouw, zoals elektriciteit, vinden wel doorgang. 

 

De begroting zoals deze in AV is vastgesteld,  zal dit jaar niet gehaald worden. Wij verwachten dat van 

de omzet 50% tot 60% niet wordt gerealiseerd. Momenteel hebben we € 76.000 in kas en verwachten 

daarmee dit jaar voldoende middelen te hebben om ons minimale weerstandvermogen (€ 50.000) niet 

te hoeven aanspreken.  

Vanwege de continue verandering en maatregelen vanuit overheid, achten wij het niet opportuun om 

continue de prognose 2020 aan te passen. Wij richten ons op maatregelen om de uitgaven te 

reduceren en mogelijkheden om inkomsten zo snel als het kan weer op gang te brengen. 

Plannen voor de renovatie/groot onderhoud worden ook in dit kader beoordeeld op de financiële 

mogelijkheid in deze zeer onzekere tijd. 

In tweede helft van mei zal er wederom een financiële update te geven. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Opstarten Sociëteit na de Lock down. 

 

Voorlopig zal de Sociëteit nog dicht zijn, maar met een klein groepje (Aad Meuldijk, Cees Postema, 

René Kuulkers en ik) zijn we gestart met het voorbereiden van de Sociëteit op de 1,5 meter 

samenleving. We houden ons hierbij strikt aan de aanwijzingen van het RIVM. Een groot deel van onze 

leden valt immers onder de risicogroep. Als we weer opengaan zal het aantal toegestane bezoekers 

gelimiteerd zijn per bijeenkomst. We denken daarom aan meerdere bijeenkomsten per week, bv.:   

twee avonden open, maar ook een lunchbijeenkomst en een dinerbijeenkomst zouden kunnen.  

We proberen er weer echte sociëteitsbijeenkomsten van te maken met biljarten, kaarten, borrelen en 

een hapje eten. Dit alles met een 1,5 meter afstand houden van elkaar.  

 

Van het Bestuur 
Bijdrage: Sipke van der Werf,  Commissaris Interne zaken  
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Uitgangspunten bij het opstarten hiervan zijn: kom niet naar de Sociëteit als je hoest of koorts hebt, 

was je handen als je binnenkomt, beweeg zo weinig mogelijk, houd je aan de 1,5 meter afstand en 

draag een mondkapje als dat tegen die tijd het beleid is. 

Met behulp van plexiglas hopen we het bestellen aan de bar, het kaarten, het eten en het borrelen 

mogelijk te maken. We vragen het klusteam ons hierbij te helpen. 

Met Sallo overleggen we hoe we het beste de drank en het eten kunnen serveren en hoe we de betaling 

het meest veilig kunnen doen. 19 mei horen we meer. Wij zijn er klaar voor.  

Ook zullen we onze leden dan uitgebreid informeren welke procedures en ( tijdelijke) regels we vanaf 

binnenkomst  zullen hanteren. 

 

 
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  

   

 

   
   
   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (8 mei) 

Jan Simon (11 mei) 

Maarten de Groot (16 mei) 

Hans Knoester (16 mei) 

Aad Meuldijk (20 mei) 

Ludy de Winter (21 mei) 
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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. 

 
 

  

Eduard Slootweg: Lock down in Luxemburg 

 

 

Beste soosvrienden, 

 

Hier een groet uit Luxemburg, waar ik in lock down zit. Ook in dit kleine Groothertogdom woedt de 

virale storm  die ook supranationale organisaties zoals het Europees Parlement niet onberoerd laat.  

Het leek me wel aardig in onze Nieuwsbrief het een en ander te verhalen over hoe het hier vergaat.  

 

Luxemburg is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht en heeft ongeveer 500.000 inwoners, 

waarvan slechts de helft Luxemburger is. Politiek betekent dit overigens dat het land wordt bestuurd 

door een minderheid van de bevolking. Alleen 18+ Luxemburgers mogen stemmen voor het 

Parlement, minister worden etc. Het gaat goed hier, Luxemburg staat na Qatar op plek 2 op de IMF 

index van de rijkste landen (Nederland staat in die index op plek 12)  

 

Overdag zwelt het inwoneraantal overigens aan tot 700.000 omdat ongeveer 200.000 mensen in 

Luxemburg werken maar in Duitsland, Frankrijk of Belgie wonen. Vitale onderdelen van de economie 

draaien op deze grenswerkers. 
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De “back-office” van het Europees Parlement staat in Luxemburg. Denk daarbij aan de 

personeelsadministratie, de financiële dienst, de gebouwendienst, bibliotheek en de vertaaldienst, 

waar ik leiding geef aan de Nederlandstalige afdeling.  

De vertalers zijn gehuisvest in twee kantoortorens. 

Daarnaast zit hier ook het Hof van Justitie, Europese 

Rekenkamer, delen van de Europese Commissie, het 

Publicatieblad en het Interinstitutioneel Vertaalbureau 

en niet te vergeten de Europese Investeringsbank. Het 

politieke deel van het Parlement en de Instellingen staan in Brussel. 

 

De Corona uitbraak begon in Elzas-Lotharingen.  Evangelische gelovigen die aan een religieuze 

manifestatie in Mulhouse deelnamen, hebben het virus over het hele land en daarbuiten verspreid. De 

meerdere honderden besmettingen reiken tot in Zuid-Amerika. Het evenement in de  Evangelische 

megakerk( een oude hypermarche) duurde van 17 tot 24 februari en trok 2500 deelnemers. 

Honderden deelnemers raakten besmet en verspreidde het virus over het hele land en ver daarbuiten.  

 

Het noordoostelijk deel van Frankrijk ging snel op slot. Dit betekende dat ook onze twee 

kantoortorens werden gesloten. De reden was dat zo’ n beetje de voltallige veiligheidsdienst 

(brandweer, bewakers en portiers) niet meer kwam opdagen. En zonder beveiliging mogen deze 

kantoorgebouwen niet open zijn. We kregen een half uurtje om onze spullen te pakken en konden naar 

huis. De Luxemburgse regering heeft meteen alle hotelkamers geblokt. Het merendeel van het medisch 

personeel woont in Frankrijk en zonder deze grenswerkers konden ook de ziekenhuizen de poorten 

sluiten. Medisch personeel kan dus gratis overnachten in de vele (zaken)hotels van Luxemburg. Met 

een speciaal attest kan men overigens toch de grens over. 

 

Vertaalwerk is een vrij individuele aangelegenheid. Een computer, internet aansluiting en je kan aan 

de slag. Een groot deel van mijn team was al gewend aan telewerken. Zelf was ik er totaal niet aan 

gewend. Ik hou ervan naar kantoor te gaan, het is onderdeel van mijn dagelijks ritueel. Vandaar dat die 

eerste dagen ik gewoon de trein pakte en een leegstaand kantoor kraakte in een van de andere 

gebouwen van het EP om de zaak binnen mijn team te reorganiseren. Variërend van het verzamelen 

van privé-gsm nummers tot de toegang tot het telewerk-systeem.  

 

Ondertussen was het virus ook Luxemburg binnen en raakten ook de Europese Instellingen 

geïnfecteerd. Het Europees Parlement is in no time veranderd in een volledige telewerkende 

organisatie. Niet alleen voor wat betreft de staf, maar ook de parlementariërs! 

Commissievergaderingen en plenaire vergadering, fractievergaderingen, dit alles wordt nu op afstand 

georganiseerd.  

 

Er kan  op afstand worden vergaderd en gestemd door de leden, die verspreid in lock down zitten in 

heel de EU. Vergaderingen worden met video-call gehouden en alle vertalingen en vertolkingen 

werken op afstand. Het is niet ideaal en de werkzaamheden staan op een veel lager pitje maar het 

werkt. Een hele prestatie voor een parlement met 705 leden en 8000 medewerkers.  
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We kregen opdracht om verplicht 100% te gaan telewerken. Nu woon 

ik mooi in Luxemburg, midden in een natuurgebied in het noorden van 

het land, in een “dorpje“ van zes huizen, waarvan er drie zijn bewoond.  

Mijn huisje staat op een knooppunt van een aantal wandelpaden, maar 

ver van  de bewoonde wereld. Ik heb internet, maar het gsm bereik is 

zeer zwak omdat ik in een dal woon. Ons telewerksysteem werkt met 

een bevestigings-sms naar de gsm. Dan was het dus niet zo handig om 

daar te blijven, zo dacht ik. Nu is ons statuut, zeg maar CAO, erg 

duidelijk. We worden geacht binnen een straal van 50km van de 

werkplek te wonen, zodat we in geval van calamiteiten snel ter plekke 

kunnen zijn. Wonen of telewerken buiten die straal is niet toegestaan. 

Toch kreeg ik toestemming om mijn spullen te pakken en naar Den 

Haag te gaan, dit vanwege het zwakke gsm bereik.  Daar telewerkte ik 

vrolijk tot 31 maart.  

 

Toen kwam het  bericht dat iedereen die was gestrand buiten zijn werkplaats of expres naar hun 

thuisland was vertrokken een arbeidstijdverkorting kreeg van 25% met bijbehorende salarisreductie. 

Dat leek me wat overdreven dus ik ging weer terug naar Luxemburg en daar werd ik voorzien van een 

andere computer, die speciaal was geprepareerd zodat ik geen gsm meer nodig had om in te loggen.  

 

Sindsdien ben ik alleen met het verlengde Paasweekend terug geweest naar Den Haag. er zijn weer 

grenscontroles. Alleen met een dringende reden mag je nog de grens passeren. 

 

Van Luxemburg naar Nederland ging vlotjes. In het noorden van Luxemburg was er geen Belgische 

controle en ook bij de grens België /Nederland bij Luik /Maastricht stond niemand. En als ik zou zijn 

aangehouden kon ik bewijzen dat ik in Nederland woon en naar mijn vrouw ging. Terug was het wel 

anders Bij Maastricht moest ik stoppen, maar ik kon natuurlijk mijn Luxemburgse pas laten zien, en ik 

rij met een Luxemburgse nummerplaat en ik heb het bewijs dat ik officieel in het Groot Hertogdom 

woon. Zonder verder te stoppen in België doorgereden naar Luxemburg. 

 

Hier zijn dus alle winkels dicht, behalve apotheken, supermarkten en afhaalrestaurants. Je mag ook 

geen bezoek ontvangen. Dat wil zeggen dat in een huis enkel die mensen mogen verblijven die daar 

ook staan ingeschreven. Dus geen bezoek van de buren! Hetzelfde geldt voor een wandeling. Alleen 

met mensen uit je huishouding. En hier wordt gecontroleerd! Het woord “gedogen” bestaat niet in het 

Luxemburgs! Zelfs mijn aardige buren keken met een scheef oog naar me toen ik terug kwam uit 

Nederland op Tweede Paasdag.  Ook al was dit volstrekt legaal -zowel op de heen- als terugweg kon ik 

bewijzen naar huis te gaan- het was toch niet de bedoeling, werd mij te verstaan gegeven.  En daar 

hebben ze overigens volledig gelijk in. Ook al ben ik voorzichtig , de kans bestaat dat ik een Haagsche 

corona importeer in Luxemburg en vice versa.  
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Vanaf deze week gaan wat meer winkels open, maar je mag alleen 

winkelen met een mondkapje. Luxemburg zou Luxemburg niet zijn als 

deze dan ook niet gratis worden verstrekt door de overheid, en vandaag 

kreeg ik mijn 5 wegwerpmondkapjes plus een wasbaar herbruikbaar 

mondkapje plus gebruiksaanwijzing in 5 talen in de bus! 

 

Ik zit alweer een tijdje alleen in mijn huurhuisje in 

Unterschlinder/Ennerschlenner. Het weer is mooi, het water van de beek 

kabbelt voor de deur en de vogels twinkeleren. Ik heb mijn werk, het 

internet doet het en de boekenkast is gevuld. Ik was natuurlijk liever in 

Den Haag gebleven, maar als second best is het hier zeer wel uit te 

houden. 

 

Met hartelijke groet, 

Eduard Slootweg. 

 

 

 

 

Folkert Boonstra:  Mijmeringen van een jarige. 

 

 

 

Al een paar weken zie ik in de wekelijkse nieuwsbrief, die ik met veel waardering voor de redactie, 

lees, de lijst van jarigen in april met daarbij een prachtige virtuele bos bloemen. 

In deze tijd, waarin het coronavirus rondwaart, is het voor de oudere jarigen, ik bedoel daarmee 

degenen die de 70 gaan passeren of al gepasseerd zijn, niet als vanzelfsprekend een feestelijke dag. 

Immers, toen in de afgelopen weken het aantal besmette personen en overledenen sterk stegen, en de 

artsen hun vrees over het tekort aan ic-bedden uitten, dook ik toch even spreekwoordelijk weg, omdat 

er over onze oude hoofden heen werd gesproken over de keuze tussen de oudere en de jongere 

coronapatiënten.  

 

De retorische vraag werd gesteld of de 70-plusser als vanzelfsprekend zijn plaats op de ic moet en wil 

opgeven voor een jongere patiënt. De 70-plusser heeft immers al genoeg van het leven mogen 

genieten, zo luidde de stelling.  

Inmiddels lijkt de druk op de ic-bedden af te nemen en is daarmee ook de prangende vraag aan mij en 

de andere 70+ jarigen weer even van tafel. 

Na deze, wellicht wat treurige, intro mag ik jullie melden dat ik 'alive and kicking' ben en eigenlijk nog 

vol energie en ideeën in mijn domein, het juridisch speelveld. Ik wandel nog elke dag van mijn 

appartement aan de nu stille Lange Poten naar mijn kantoor aan de nu stille Lange Voorhout.  

Eén dag in de week heb ik gereserveerd voor hulp aan een stichting die zich het lot aantrekt van de 

zogenaamde spookburgers.  
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Dat zijn mensen die, om wat voor reden dan ook, hun woonadres hebben moeten opgeven en dus geen 

officieel adres meer hebben. De gevolgen van zo'n situatie zijn immens. Als je in dienstverband werkt, 

dan kan je aan je werkgever geen adres meer opgeven. Het gevolg is dat de werkgever je niet op juiste 

wijze kan aanmelden bij de belastingdienst en je dus moet ontslaan. Je ben niet meer in de 

basisregistratie van de gemeente opgenomen, dus er is geen contact meer mogelijk met de overheid. Je 

kan je niet meer tegen ziektekosten verzekeren, want je hebt geen officieel woonadres. Nu betekent 

dat, dat zo'n adres loze zo lang mogelijk blijft doorlopen, omdat hij niet naar een dokter kan en dus kan 

het gebeuren dat hij, zonder het te weten, met corona rondloopt!  

Enfin, het eindpunt is de dak- en thuislozenhulp. Hebben jullie wel eens de soepuitdeling tegenover 

het centraal station gezien? 

 

De Nationale Ombudsman heeft in 2016 al eens alle gemeenten aangeschreven en aandacht gevraagd 

voor wat hij noemt de 'zelfredzame thuislozen'. De gemeenten werken liever niet mee aan inschrijving, 

want het kost de gemeenten geld, maar gemeentelijke belastingen kan bij deze zogenaamde 

briefadressers niet worden geïnd. 

Feitelijk zijn zij niet met de dak- en thuislozen te vergelijken, die vaak aan lager wal zijn geraakt door 

allerlei omstandigheden, en vervolgens aan  drank- en drugsverslaving ten prooi zijn gevallen. 

Degenen die door de stichting en mij worden geholpen, zijn burgers die in potentie gewoon in onze 

samenleving kunnen meedraaien. Zij hebben vaak wel een baan of willen als zelfstandige hun brood 

verdienen. Maar het feit dat zij geen adres hebben, blokkeert hun ontwikkeling. 

 

Enige jaren geleden heeft de stichting aan de gemeente gevraagd om haar aan te wijzen als 

briefadresgever. De gemeente heeft dat toegestaan en sindsdien staan er meer dan 130 personen op 

het kantooradres van de stichting ingeschreven. Al hun post komt natuurlijk op dit adres en wordt 

doorgestuurd per email aan de geadresseerden. Een hoop werk, maar wel dankbaar en noodzakelijk, 

want zo kunnen deze mensen in onze samenleving blijven meedraaien. Zij behoeven geen uitkering en, 

belangrijker, zij staan met beide benen in de samenleving en worden geen 'lone wolf' en raken niet aan 

lager wal. Zodra zij weer onderdak vinden, worden zij ook weer uitgeschreven, dat is de doelstelling 

van de stichting. 

 

In de bankencrisis, die ontstond na de val van de hypotheekbank Lehman Brothers in New York, zijn in 

Nederland velen overvallen door de ineenstorting van de huizenmarkt, met als gevolg een groot aantal 

huiseigenaren, die hun huis in deze periode moesten verkopen vanwege bijvoorbeeld echtscheiding, 

baanverlies op ernstige ziekte. Dus de 'zelfredzame thuislozen'. Over de oorzaken en gevolgen is veel 

te zeggen, maar dat misschien later. Ik heb veel slachtoffers geadviseerd en voor hen niet alleen 

geprocedeerd, maar ook veel schikkingen met de banken kunnen bereiken. 

 

Zo werd ik plots deskundig op het gebied van bank- en financieel recht. Het leuke van dit vak is dat je 

zomaar, door een probleem dat op je pad komt, specialist wordt op dat gebied.  

Zo'n twee jaar geleden meldde zich een jonge vrouw, dochter van een Iraans echtpaar, dat in de jaren 

tachtig was gevlucht voor het regime van de shah.  
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Zij had zich door zogenaamde loverboys laten verleiden, die haar misbruikten om in Rotterdam-Zuid 

twee pandjes op haar naam te kopen. Haar handtekening werd vervalst op de 

geldleningsovereenkomsten en zij behoefde met de oplichters slechts eenmaal voor de notaris te 

verschijnen voor het tekenen van de hypotheekakten. De notaris speelde mee met de oplichters, 

evenals de medewerkers van de bank , die ten onrechte de geldleningen verstrekten. De betrokken 

notaris is later uit het ambt gezet en de bankmedewerkers zijn ontslagen.  

 

Maar de hypotheek was verleend en het geld uitgekeerd. De panden werden na enige tijd wegens 

wanbetaling geveild voor een veel te lage prijs, want het was huizenmarktcrisis, en dus ontstond er 

een restschuld. Zo kwam deze ontredderde jonge vrouw bij mij. Er volgde een procedure, die eindigde, 

of beter gezegd, strandde bij de mondelinge behandeling voor de rechter, want een uitspraak van de 

rechter zou niets veranderen in deze situatie: zij had geen geld en de banken konden dus  niets 

afdwingen. Alhoewel ik haar zakelijk gezien volledig kon geruststellen, was ik daartoe in emotioneel 

opzicht niet in staat, want zij bleef de druk voelen van de restschuld, met alle emoties die dat met zich 

brengt, nog afgezien van de onbeschrijfelijke ervaringen die zij op ander vlak met de loverboys had 

moeten ondergaan.  

 

Wat mij als advocaat niet lukte om, op basis van zakelijke en juridische argumenten, de schuldeisers 

van de zinloosheid van hun eisen te overtuigen, lukte mij en mijn cliënte wel op basis van emotionele 

argumenten: de banken waren uiteindelijk bereid om hun vorderingen te laten vallen, omdat zij 

inzagen dat inning daarvan nooit mogelijk zou zijn, omdat de jonge vrouw emotioneel te zeer was 

beschadigd om ooit nog financieel effectief te kunnen functioneren. Zij zoekt nu, met behulp van haar 

ouders, die allebei in Nederland huisarts zijn geworden, steun in de oosterse filosofie en zit om die 

reden in een meditatiecentrum in het buitenland. Een enkele keer zoekt zij nog contact met mij en zo 

stuurde zij mij, naar aanleiding van de coronacrisis, het bijgevoegde filmpje, dat ik jullie niet wilde 

onthouden vanwege de troost die het kan bieden. (red: filmpje komt op de Soos-website te staan) 

 

Ik hoop dat wij weer spoedig elkaar aan de toog in het clubhuis mogen zien en spreken en ik wens 

jullie allen sterkte in de komende tijd.    

Vriendelijke groet, 

Folkert. 

 

       

Soosnieuws:   Interview met Arthur Planken          Den Haag, 22 april 

 

Hoe gaat het? 

Goed ja! 

Zijn er bekenden van je ziek? 

Nee, gelukkig niet. 

Hoe is het met het werk? 

Het is druk. De bezichtigingen gaan gewoon door en er wordt nog steeds boven de vraagprijs geboden. 

Door de verwachting van de stijgende rente is er ook een flink aantal taxaties.  
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Mensen willen oversluiten of rentemiddeling. Alleen de nieuwbouw ligt nagenoeg stil. Mensen vinden 

de nabije toekomst te onzeker en kopen nu dus niet. 

Bij bezichtigingen mogen maar twee mensen mee. Ik loop met een ontsmettingsdoekje mee om alles 

wat aangeraakt is schoon te maken. 

Hoe staat het met de verhuizing naar Wassenaar? 

De verbouwing gaat voorspoedig. Zoals de plannen nu zijn verhuizen we eind juli. Ik had voor de 

werklui een borrel willen geven, maar door de Coronaperikelen is dat er  nog niet van gekomen en heb 

ik dat doorgeschoven naar later. 

Denk je wel eens hoe Jan je vader op de huidige situatie zou hebben gereageerd? 

Jazeker! Hij zou denk ik gereageerd hebben in de trant van “het is het einde der tijden” of zoiets, maar 

ik ben vooral blij dat hij dit niet meer heeft hoeven meemaken. Geen bezoek in een vreemde omgeving. 

Dat zou verschrikkelijk zijn geweest voor hem.  

Arthur, dankjewel voor dit gesprek 

Graag gedaan. 

 

 

 

 

 

Mo Khaoiri:  Alsof er niets is gebeurd. 

 

 

 

Onze gedachten gaan uit naar alle mensen die direct of indirect, fysiek of mentaal, zijn geraakt door het 

Coronavirus en iedereen die haar of zijn leven in de waagschaal stelt om het leed van anderen te 

verzachten en/of weg te nemen. 

 

Alsof er niets is gebeurd… 

Elke ochtend worden wij wakker alsof er niets is gebeurd. Eva en Anna (onze dochters) schudden ons 

vaak wakker. Zodra wij uit bed zijn gestapt, is er actie in het huis. Het is alsof wij zo de deur uitstappen 

om naar school of het kinderdagverblijf te gaan. Alleen dat gebeurt niet. De kinderen starten met een 

intensief activiteitenprogramma van sport, zang- en schooloefeningen, muziek, knutselen, 

programmeren, dansen en nog veel meer. Dit was de eerste week wel anders, toen dachten wij dat zij 

zich wel zouden vermaken en ons zouden ontzien.  

 

Daar zijn wij snel op teruggekomen. Aan het einde van de middag zien wij de oogleden van de 

kinderen zwaarder worden en zijn dan klaar om naar bed te gaan. Dit geldt overigens ook voor ons. 

Wij realiseren ons hoe intensief het is om thuis zo in de weer te zijn met de kinderen en tegelijkertijd 

onze zakelijke werkzaamheden op afstand uit te blijven voeren. De kinderen missen de fysieke 

interactie met grootouders, familie en (school-)vrienden. Gelukkig zijn wij in staat om met alle 

beschikbare technologieën veel goed te maken, wat overigens voortdurend resulteert in een kakofonie 

van geluiden.  
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… zijn wij in gevecht met de onzichtbare 

Er is natuurlijk wel wat gebeurd, een virus heeft onze maatschappij ontregeld. Waardoor zelfs de 

deuren van onze geliefde sociëteit gedwongen moesten sluiten. De laatste keer was, naar mijn beste 

weten, september 1940, toen de Duitse bezetter het gebouw confisqueerde. Zonder de persoonlijke 

ervaringen zijn wij nu in gevecht met een onzichtbare vijand. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de 

solidariteit van de groep met gevolgen voor persoonlijke vrijheden.  

 

De wet van onbedoelde gevolgen… 

Op zakelijk vlak gebeurt er veel. Er is op dit moment onzekerheid bij klanten, die veelal op zoek zijn 

naar houvast en zich willen voorbereiden voor de dag van morgen. Echter, niemand weet hoe die 

eruitziet. Uit voorzorg worden lopende projecten, zolang deze niet wettelijk verplicht zijn, op 

minimale kracht voortgezet en geplande projecten uitgesteld. Hiervoor in de plaats worden 

voorbereidingen getroffen voor verschillende rationalisatie programma’s, herstructureringen en 

worden digitaliseringsprojecten naar voren gehaald. Zakelijk zal de coronacrisis voor veel mensen 

onbedoelde gevolgen hebben. Een voorbeeld hiervan is de groep van zelfstandige professionals 

(ZZP’ers). Ter illustratie is in Tabel 1 het procentuele verloop van ZZP’er in kaart gebracht met een 

overzicht van crises met als centrale vraag: Wordt de ZZP’er geboren uit zelfbehoud of gepassioneerd 

ondernemerschap? 

 

 
…. alles gaat voorbij… 

De gevolgen van deze wereldwijde “lockdown” zijn nog onvoldoende voelbaar, mede omdat financiële 

noodmaatregelen de impact tijdelijk hebben getemperd. Op basis van mijn ervaring zullen zich veel 

nieuwe kansen voordoen die vragen om gepassioneerd ondernemerschap. De afgelopen maanden zijn 

wij druk bezig geweest met een zakelijk concept dat professionals (ZZP’ers) empowered en 

opdrachtgevers veerkrachtiger maakt., de lancering hiervan hebben wij vanwege de huidige 

omstandigheden vervroegd. Bezoek https://www.beleap.com voor meer informatie en mocht je 

vragen of feedback hebben, dan weten jullie mij te vinden.   

Mo Khaoiri 

 

 

https://www.beleap.com/
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Koos van der Kruk: Hoe gaat het met ons? 

 

 

Mij is gevraagd om te laten weten hoe ik, samen met Jannie, de periode van deze intelligente Lock 

Down onderga en beleef. Ik kan jullie melden dat ik voor deze week twee afspraken in mijn agenda heb 

staan, dus je begrijpt wel: ik heb het druk! 

Vanaf begin maart in één keer de agenda leeg; geen theater, geen etentje samen met Rob en Mieke, 

geen sociëteit of andere afspraken met vrienden of familie.  

Nu zullen jullie misschien denken ‘wat zijn dan die twee afspraken deze week’?!  Dat is een afspraak 

met de garage, aangezien ik nog steeds op mijn winterbanden rondrijd en mijn tweede afspraak: een 

laptop ophalen waar een webcam in zit. Op 1 mei moet ik natuurlijk wel mee kunnen doen met de 

bijzondere viering van onze soos. Ik heb ‘Zoom’  wel op mijn telefoon maar dat is lang niet zo leuk als 

op een laptop. 

Wij proberen er verder zoveel mogelijk iets van te maken. We lopen 

of fietsen elke dag hier in de omgeving en wij hebben het geluk dat 

als wij de Laan uit lopen, we ons direct in het Westlandse 

polderlandschap bevinden. Dan zien wij bijvoorbeeld de lepelaar 

neerdalen en hazen springen in het veld! 

Gedurende de afgelopen weken moest ik wel eerst wennen aan de 

maatregelen om de risico’s, die het virus met zich mee brengt, zoveel 

mogelijk te beperken. Maar dan begint het te wennen en beland je in 

een zeker ritme en leer je steeds beter om te gaan met de situatie. 

Boodschappen doen en scannen met je telefoon en betalen met Apple 

Pay om zo min mogelijk met apparaten in aanraking te moeten 

komen. 

Het nadeel is wel dat onze kinderen in het oosten van het land 

wonen.  

 

We zijn wel een keer naar onze zoon geweest en hebben daar in de tuin gezeten op gepaste afstand en 

na het eten en de koffie weer naar huis. Dat is toch weer iets anders. 

Verder veel beeldbellen, zodat je elkaar ook nog eens ziet, wanneer je elkaar spreekt. 

Zakelijk doe ik nog wel wat, als klanten mij benaderen voor een maatpak of een ander kledingstuk of 

accessoire.  Overigens valt het mij op, dat wanneer ik nu iets bestel (bijvoorbeeld sokken), dan heb ik 

dat binnen de kortste keren in huis.  De fabriek, die mijn pakken maakt, ligt helaas stil en dus moet ik 

daarop juist even langer wachten.  Verder wil ik af sluiten door te zeggen dat ik het altijd ontzettend 

naar mijn zin heb op de sociëteit en dat ik mijn soosleden, biljart en kaartvrienden erg mis. 

Houd je sterk en gezond en hopelijk tot snel!  

Hartelijke groet van Koos en Jannie. 
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BRIEFWISSELING DICK- CEES                Voorburg,  20 april 2020 

 

Beste Dick, 

 

Het is maandagmiddag. Morgen geeft Rutte weer een persconferentie waar we allemaal naar uitkijken, 

maar die waarschijnlijk maar een heel klein beetje lucht zal geven. 

Ik heb behoefte om mijn gedachten wat te ordenen dus begin mijn brief aan jou alvast, voordat ik je 

antwoord op mijn vorige brief heb. 

 

Ik vraag mezelf steeds weer af waar ik nu het meeste last van heb onder deze beperkende 

maatregelen. Is het het gemis aan vrijheid, de vrijheid om te gaan en te staan waar en wanneer je wil 

en te praten met wie je ook maar wil zonder dat je als een soort melaatse wordt aangestaard 

(bijvoorbeeld op het moment dat je een nieuw gangpad inslaat bij AH)? 

 

Of is het het gemis van fysiek contact met mijn dierbaren, waarmee ik met name mijn dochter en 

kleinkinderen bedoel. Mariëtte is in dit opzicht hors concours. Ik mis zo die knuffel, die stoeipartij, de 

kus bij binnenkomst en vertrek. Het goed bedoelde “dag opa” op anderhalve meter is dan maar een 

surrogaat. 

Wat zit ik te zeuren, de echte drama’s spelen in de ziekenhuizen en verpleeghuizen waar niet eens op 

een menswaardige manier afscheid genomen kan worden van dierbaren. Het is onvoorstelbaar en 

hartverscheurend. Gisteren hoor de ik het verhaal van een huisarts uit een Brabantse brandhaard die 

in korte tijd  80 overledenen in zijn praktijk telde! 

NPO radio 4 is onder de omstandigheden een weldaad. Prachtige muziek en wat ik ook steeds beter 

ontdek zijn de Podcasts op die zender. Ik ben inmiddels een trouw luisteraar van “De Bach van de dag” 

gepresenteerd de Frank de Munnik.  

 

Woensdag 22 april 

 

“The day after the night before” om zo maar te zeggen.  

De lagere scholen gaan in mei weer op beperkte schaal open. Voor contactberoepen (met uitzondering 

van tandartsen) en horeca nog geen soelaas. Vreselijk, welke en hoeveel zaken zullen omvallen? Direct 

maar een bestelling bij Bert Uphof geplaatst. Geeft in elk geval het gevoel dat je wat doet. Complicatie 

is wel dat ik in de strijd tegen de calorieën  de drank iets opzij heb geschoven. Gelukkig bederven deze 

alcoholische versnaperingen niet zo gauw, sterker nog, ze worden beter! 

De Zoom vergadering gisteren ging goed. Het is wel duidelijk vermoeiender dan een life gebeuren. Op 

het laatst wilde mijn Wifi even niet (onstabiel) en ging ik verder op mijn Ipad. Nog even en ik ben een 

ICT wizard! Inhoudelijk was het lastig, omdat voor de voorliggende voorstellen er voor elk voorstel 

evenveel bijval was. Gelukkig goed kunnen discussiëren en op kracht van argument een besluit 

genomen, gelukkig zonder handopsteken. Als voorzitter vind ik dat echt een zwaktebod als dat moet 

gebeuren. Ik probeer subtiel toch -ook al is het miniem- de verhoudingen in te schatten en te zoeken 

naar de juiste argumenten. 
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Geen (vergunningsplichtige) evenementen tot september. Open Monumenten Dag is gepland op 12 

september. Het zal, als het al doorgaat, toch een karig geheel worden. 

Tja, en vakantie? Ik vrees dat veel landen (ook binnen Europa) toch zeer restrictief zullen blijken te 

zijn, nog afgezien van het feit of iemand al wel naar bijvoorbeeld Spanje of Italië wil. Hoe zie jij dat? 

Dick, er blijven genoeg zorgen over. Hoor graag van je. 

Met de beste soosgroet, Cees 

 

PS: Heb jij al met Frans van den Heuvel contact opgenomen over de mondkapjes met SDV logo? Koos 

zal ze wel in elkaar willen naaien. Die heeft nu hij niet kan biljarten echt niks te doen. 

 

 

Beste Cees,                     Wassenaar 22 april 2020 

 

Je bent er snel bij deze week. Ik zat nog na te denken over een antwoord op je brief van vorige week. 

Dat laat ik even zitten. Deze week, gisteren, was het nieuwe ijkmoment. Ik zat er klaar voor 

gisteravond. Laten we eerlijk zijn niemand, nou ja bijna niemand, verwachtte dat het slot van 

Nederland af zou gaan. Toch, in ieder geval bij mij, is er enorm veel behoefte aan een perspectief. Het is 

niet geboden, we gaan nog een maand in van terughoudende contacten.  Een verschrikkelijk 

vooruitzicht voor mensen met een zaak die bijna geen omzet draaien. Mijn beide schoonzoons zitten 

wat dat betreft in de risicovolle categorie. Zij hebben al afscheid van personeel moeten nemen en 

peinzen al over zwartere scenario’s. Lichtpuntje is de zaak van mijn oudste dochter. Zij draait boven 

verwachting goed en heeft zelfs een plusje in vergelijking met maart 2019. Ook april ziet er boven 

verwachting goed uit. Zij zit in de Reinkenstraat, een bescheiden winkelstraat in Duinoord. Op de 

horeca na zijn alle ondernemers daar niet ontevreden. Ik denk dat het komt omdat mensen de 

grootgrutters mijden en weer in de buurt gaan kopen. Geldt eigenlijk ook voor ons. Ik voel me niet echt 

op mijn gemak bij Albert Heijn. Klein probleem voor ons is wel dat In Kerkehout op een apotheker na 

alle winkels zijn verdwenen. 

 

Misschien is dat welk op microniveau wat we ook op macroniveau nu zien. Globalisering an 

grootschaligheid blijkt opeens toch niet alleen maar voordelen te bieden. Ik schreef al eerder: zodra dit 

voorbij is volgt er een herijking van de schaal waarop we onze economieën vormgeven. Mondiaal of 

Europees en Regionaal versus Lokaal of zelfs beneden-lokaal. Op microniveau zou dat in kunnen 

houden minder AHXL  en mega Jumbo’s en een terugkeer naar kleinschaligere voorzieningen. Je zal 

maar net 0,7 miljard geïnvesteerd hebben in de Mall of the Netherlands!  

Eigenlijk ligt hierin ook een antwoord besloten op je vraag naar de vakantiebewegingen in de 

toekomst. Ook daar is enige herbezinning op zijn plaats. Als ik naar ons tweeën kijk: ik kocht in de 

goedkope tijd gewoon extra tickets bij Transavia naar Alicante. Voorbeeld: wij hebben nu nog zes 

tickets liggen voor mei, oktober en december. Mijn broer heeft daar een mooi landgoed vandaar. In de 

kern is het eigenlijk onzinnig, tarieven zijn belachelijk laag. Laten we maar eens beginnen om gewoon 

BTW op vliegtuigbrandstof te heffen. Het zou dan ook veel interessanter worden om internationaal 

per trein te gaan reizen. Veel leuker dan vliegen. 
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Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ik het verkeerd zie en dat we in December weer gewoon doen alsof 

er niets gebeurd is. Eerlijk gezegd hoop ik wel op enige herbezinning. 

Ik zal ook wat doosjes bij Bert gaan bestellen, goed idee ! Zolang ik qua gewicht rond de 91 kilo blijf 

heb ik wat consumptie aangaat minder zorgen dan jij. 

Net als jij mis ik ook de warmte van het aanraken en een kus bij welkom en afscheid bij de kinderen. 

Vooral ons kleinkind van net 3 snapt er helemaal niets van dat stoeien met opa nu even niet kan. Ze 

heeft er verdriet van hoorden we van onze dochter. Wij compenseren door af en toe een lief cadeautje 

en ik kook 1 x per week voor de kinderen met een extra lekker toetje voor ons kleinkind. Een soort 

thuisbezorgd.nl op familieschaal. 

Kreeg recent van Harry nog een mooi Appberichtje “ I am starting to miss people I don’t even like”. 

Harry wordt overigens morgen 69, een wat ingetogen verjaardag denk ik. 

Cees tot schrijvens en pas goed op jezelf en elkaar 

 

PS: Leuk idee die gepersonifieerde mondkapjes. Gat in de markt waar Frans en Koos zo in kunnen 

springen. 

 

 

Van de redactie:  Binnengekomen bericht 

 

Beste Aloys, 

Als het al niet in de Kazernestraat kan, dan wel op 

het Stadhoudersplantsoen even bijpraten. Rob 

heeft de Soos Nieuwsbrief voor Marius uitgeprint, 

zodat hij dit onder zijn Optelec vergroot 

beeldscherm kan leggen en proberen te lezen. 

En als het niet lukt..... dan heeft hij nog steeds de 

oogjes van Heidi om voor te lezen! 

 

Aloys, hartelijke groeten, blijf gezond! 

Marius en Heidi 
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HET LANGSTE WOOOORD 

 

Aad Meuldijk laat weten dat hij voor de in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde tentoonstelling nog 

kaarten heeft vanwege zijn bijzondere scheerlijnenverzameling die hij ten tijde van de Coronacrisis 

heeft opgebouwd. Het gaat dus om:  
HOTTENTOTTENSOLDATENCORONATENTENSCHEERLIJNTENTOONSTELLINGSTOEGANGSBEWIJZEN 

 

 

NIEUWE WOORDEN 

 

• CoronaJihad ( moslims in India die de schuld van de Coronacrisis krijgen) 

• Appathon (inzending Peter Wijnen): de bijeenkomst voor selectie Corona-app. 

• Coronahoester 

• Woningsdag (grr!!!! ipv Koningsdag, kielhalen die verzinner) 

• Corona-anderhalvemetersamenlevingseendagsvliegen (Aad Meuldijk) 

• Corona-Öffnungsdiscussionsorgiën (Merkel) 

 

OTTO 

 

Om over na te denken: Fatale beroepen 
 
Om over na te denken: Lokdown 
 
Konden we maar weer gewoon over Brexit klagen! 
 
Volgens mij is stikstof duidelijk de oorzaak en niet 5G! 
 
Ik wilde voor mijn 50e binnen zijn, maar dit bedoelde ik niet! 
 
Is die Ab Osterhaus nou viroloog of vinoloog? 
 
Ik behoor nu tot de groep die zegt dat het vroeger beter was 
 
Taalraadsel, wat staat hier: toen tomaten tomaten tomaten tovrat ? 
 
Tegeltjeswijsheid: Het leven is een feest, maar je moet wel zelf de slingers ophangen 
 
Dit is niet het begin van het eind, nee het is zelfs niet het einde van het begin (dixit Churchill) 
 
Alles is overal, maar het milieu selecteert (Baas Becking 1895-1963 in Geobiologie) 
 
Zou nu zomaar waar kunnen zijn: Komt een man bij de dokter. Dokter zegt: lang niet gezien. Zegt de 
man: ja ik ben een tijdje ziek geweest. 
 
Vroeger was ik heel onzeker, maar als je het me nu vraagt weet ik het niet zo. 
 

 



 
 
 
   

 

 

 

 

20 

OPMERKELIJK 

 

Gebruiksinstructie nr 17 bij aangekochte tondeuse:  

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysiek, zintuiglijke of 

mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze met betrekking tot het veilig 

gebruik van dit apparaat geïnstrueerd zijn door of onder toezicht staan van een persoon die 

verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

 

BOEKBESPREKING 

 

De Vatenman. Bernard van Leer (1883-1958) door Pauline Micheels 

Uitgeverij Contact 2002  

 

Van de redelijk uitgebreide verzameling biografieën die ik in de kast heb staan, is dit toch wel een van 

de meest wonderlijke verhalen. In deze crisistijd moest ik er toch ook weer aan denken, hoe deze 

zakenman met zijn circus en 19 paarden naar de Verenigde Staten wist te ontkomen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. 

 

“De vatenman” schetst het leven van een van de kleurrijkste 

ondernemers en filantropen die Nederland gekend heeft. De self 

made man bouwde na de Eerste Wereldoorlog een wereldwijde 

onderneming op in stalen vaten. Naast vatenfabrieken, een walserij 

en een handelshuis bezat hij in 1940 ook een demontabel 

privécircus en een stal kostbare door hemzelf gedresseerde 

paarden. Zijn reis naar Amerika in juni 1941 past zo in een film. 

Na terugkeer uit de VS in 1945 beschuldigde men hem van 

collaboratie. Hij bood Churchill na de oorlog zijn lievelingspaard 

aan, schonk miljoenen, maar onterfde zijn familie. Zijn hele 

nalatenschap bracht hij onder in diverse stichtingen, waarvan de 

Bernard van Leer Foundation nog altijd grote bekendheid geniet. 

 

Het betreft een boek wat al geruime tijd geleden is uitgegeven dus alleen op de tweedehandsmarkt te 

verkrijgen is bijvoorbeeld via Boekwinkeltjes.nl of van mij te leen is. 
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Dick Meuldijk,  Corona Kookhoekje 

Na de gebakken marinier van vorige week een iets 

ingewikkelder gerecht.  

Saté Babi op Surinaamse wijze. Laat U zich 

overigens niet afschrikken het is te doen. Succes  

valt of staat met de marinade. 

Ingrediënten: 

500 gram goed varkensvlees bijv. varkenshaas of 

kophaas, in blokken van 2 x 2  cm gesneden. 

3 a 4 stevige tenen knoflook fijn gehakt  

1 theelepel djintan (gemalen komijn) 

2 theelepels ketoembar 

3 eetlepels zoute ketjap (asin)** 

3 eetlepels zoete ketjap (manis)** 

½ theelepel suiker 

peper  

Van de hierboven opgesomde ingrediënten maken we de marinade. Doe het vlees in een goed 

afsluitbare schaal of doos en  giet hier de marinade overheen, sluit doos of pan en laat het geheel 

minimaal 12 uur staan (mag in de koelkast). Af en toe even keren kan geen kwaad. 

** Ik ben geen groot bewonderaar  van het merk Conimex. Voor de ketjap(s) in dit gerecht maak ik een 

uitzondering. Deze ketjap is niet stroperig en druipt na het marineren makkelijk van het vlees af. Dat is 

belangrijk omdat ketjap snel verbrandt en verbrande ketjap is niet overdreven lekker. 

 

De bereiding: 

Laat vlees op kamertemperatuur komen. Leg het eerst even op keukenpapier zodat de meeste ketjap 

er van af druipt, rijg het vlees aan stokjes en het kan de oven in of beter op 

de BBQ. Keer regelmatig en pas op voor verbrande ketjap. 

Serveren 

Over satésaus zijn boeken geschreven. Niet aan beginnen: koop bij een 

goede toko instant satésaus van het merk Ratu Culinair. Voor de 

liefhebbers roer er voor het opdienen een half theelepeltje kentjur 

(gemalen bitterwortel) doorheen. Met een beetje longtong wat atjar en 

gebakken uitjes eroverheen, laat u uw gasten versteld staan. 

Salamat makan 
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Sjoerd van der Veen: Woordspelletje 

Woordspelletje ingeleverd door Pieterse, een spel om thuis te doen  ( orgineel vanPieter Hulst en Gijs 

Groenteman) 

Vind zo veel mogelijk woorden die een oxymoor zijn. Oxy is Grieks voor scherp en Moor is Grieks voor 

bot. Met andere woorden dit zijn woorden die inzichzelf een tegenstelling hebben. 

 

Hierbij enige voorbeelden: 

 

Leed   vermaak   is leedvermaak 

Oud    heden       is oudheden 

Boos  aardig        is boosaardig 

Zee    land            is zeeland 

Werk   lui             is werklui 

Koper  dief           is koperdief 

Bij     zonder         is bijzonder 

Zee  meer min     is zeemeermin 

Onderste   boven is ondersteboven 

Vol ledig                is volledig 

 

 

 

Gelukkig zijn er bij mij geen nieuwe ziekengevallen bekend. Houden zo! 
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 Limericks en Gedichten 

 

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 1 mei  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 Harry Bovenlander 
  door Ron Verschoor 

Onze immer bijzondere Harry Bovenlander uit Scheveningen, 
draait zijn hand niet om voor bijzondere dingen. 

Zo koopt hij elk jaar een andere auto 
en presenteert dat aan zijn soosvrienden met een foto. 

In zijn open MG, en dat is jammer, probeert hij dan al rijdend te zingen...... 
 

Voor Jeroen Linde 
  door Sjoerd van der Veen 

Jeroen, die sterke man van Suske en Wiske verhalen. 
Voor Jeroen Linde kunnen we dit naar de tuin vertalen. 

Met kerst waren dit de kerst stukjes bij het diner. 
Nu wordt het nieuwe bomen in de tuin als coryfee. 
Wat groeit en ons allen steeds boeit- vele malen!!! 
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