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Tele-speech van de voorzitter n.a.v. de 169e verjaardag van de sociëteit op 1 mei jl. 

 

Ik heet jullie allemaal van harte welkom op deze eerste virtuele 

soosbijeenkomst. Zover als ons bekend is, verkeert iedereen in 

blakende gezondheid, houden zo. 

Zoals jullie weten is er een nieuw iets strikter reglement van orde, 

waar wij nog aan zullen moeten wennen. Maar hierin staan geen 

richtlijnen voor virtuele soos-bijeenkomsten op 1 mei, 

toch heb ik mij maar gekleed in de sfeer van de Dies, passen bij 

onze soos-gedachten.  

 

1. Er zijn dit jaar twee leden 25 jaar lid, Frits 

Michielsen en Bert Uphof,  maar de datum van lid 

worden ligt na 1 mei,  dus krijgen zij hun speld op de 

Dies van 1 mei 2021. 

Laten wij hopen dat de Corona dan onder controle is en 

dat wij de spelden dan  Fysiek kunnen opspelden. 

 

2. Afstand scheidt enkel de lichamen, niet de geesten.   

Het leven zonder soos, het is vreemd.  Wij hebben ter 

compensatie tijdelijk  een wekelijkse nieuwsbrief en het 

is verfrissend een inkijk te krijgen in jullie wereld 

tijdens de Corona-crisis. 

Ga vooral door met inzenden of begin er mee.  

Speciale dank aan Cees Postema voor het idee en 

Aloys Arkesteijn  en de andere redactieleden voor de 

uitvoering. 

Ook dank aan Pieter Prins de bedenker en initiator 

van de ZOOM sessie. Verder constateren wij dat er 

gelukkig nog vele informele contacten zijn.  En dit 

juichen wij toe, ga hiermee door. 

 

Zoals recent in onze nu wekelijkse nieuwsbrief was te lezen maakt het bestuur  gesteund door 

enkele leden plannen om de soos weer op te starten. 
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De vraag hierbij is hoe gaan wij om met de 1,5 meter social distance.  Zolang er geen medicijn is, zal 

er veel zorgvuldigheid in de omgang nodig zijn. 

Een groot deel van onze leden zit in de risicogroep.  Is er behoeften aan onderlinge contact dan 

kunnen wij een soort ZOOM.  Soos-gesprekken opzetten In klein comité, interesse geef je dan op. 

 

3. Proost op 169 jaar soos en 1”virtuele 1 mei viering. 

Het glas Uphof wijn houdt u tegoed.  In mijn glas zit wel Uphof wijn, uiteindelijk steunen wij elkaar 

juist in deze bizarre tijden.  Laten wij samen proosten op de verjaardag van onze soos.  

Ik vraag Cees om het lied aan te heffen, zing allen mee. 

 

4. Een bijzonder lid bedanken. 

De kracht van deze sociëteit zijn wat ik noem de middenvelders, zij 

dragen de soos. 

Zij vragen geen aandacht om zich te profileren, zij voeren uit.  Zij gaan 

uit van eigen kracht en kunnen, dit is de basis van hun persoonlijkheid.  

Een compliment of waardering is leuk, niet noodzakelijk.  Maar zij zijn 

wel zeer betrokken en toegewijd.  Dit zijn de bouwstenen van deze 

soos, onze stille krachten. En vandaag wil ik één van die 

middenvelders met u bespreken. 

Hij deed in stilte zijn taak, van 2003 tot 2020 hield hij de administratie 

van onze soos bij. 

Nauwgezet en precies, maar er is meer.  

Hij administreerde niet alleen maar hij signaleerde ook als er bijzondere posten waren. 

Dan kreeg het bestuur een melding, heren misschien moet u hier even naar kijken. 

En hij sloeg in zulke situaties altijd de spijker op zijn kop, complimenten. 

Jan Kersten is de naam en dan denken jullie aan een toegewijd en 

redelijk bridger. 

Hij schijnt ook te kunnen biljarten, golfen is wat anders,  al hoewel 

niemand die hole in one kan verklaren.  Mensen een sooslid om in te 

lijsten en misschien doen wij dit nog wel. 

Eigenlijk was dit bedoelt voor de echte Dies  en als wij weer live gaan 

dan doen wij het nog een keer over. 

Jan heeft na 17 jaar zijn taken overgedragen aan Cees Los. 

En als blijk van waardering hebben wij een blijvend aandenken laten 

maken. 

Dit is het : Jan bedankt, bedankt, bedankt. 

 

5. En dan volgt nu een kort interview met Doctorandus P.  door reporter Karel Vlugindepen. 

Doctorandus P. een wereldberoemde en betrokken Vinoloog.   

 

 

 

 



 
 
 
   

 

 

 

 

4 

Hij heeft DOOR diepgaande vinologische ervaringen,  Spirituele gedachten ontwikkeld op een ander 

vakgebied de virologie. 

Met als specialisatie het Corona virus. 

 

Heren ter afsluiting.   Wij gaan hier sterker uitkomen.   Wij zullen elkaar meer gaan waarderen.  U 

weet aan het einde komt alles goed.  En is het nog niet goed, dan is het nog niet het einde. 

   

Ik wens u en de uwen een blakende gezondheid toe,  steun elkaar, help elkaar. 

    

Houdt afstand en houdt vol.  Wij hebben weliswaar onze eigen  wijn gedronken,  maar het danklied 

lijkt mij wel gepast.   

 

              ===========               

               

 

 

 

 

De staf van het Gezelschap Anonymus moet helaas wederom doorgeven dat een aantal activiteiten 

vanwege Covid 19 geen doorgang vinden. Echter wel hopen wij dat enige activiteiten gemodificeerd 

doorgang kunnen vinden. Daarover later een  bericht. 

 

Vervallen zijn inmiddels: 

• Het lentefeest van 16 mei is vervallen 

• Het familiefeest van 13 juni is vervallen 

• De Haringdag van 17 juni (Vlaggetjesdag 2020 vindt niet plaats) 

• Goede Doelen dag van 9 september komt ook te vervallen. 
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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  

   

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Denken jullie aan de limerick contest van Sjoerd van der Veen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

Jos van Heerde (22 mei) 
Rinus de Haas (29 mei) 
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Hieronder de actuele stand van activiteiten. 

        1  mei      Tele-Proost  
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. 
 
 

 

 

Cees Los:  Hoe beleef jij en je familie de lock down ? 

 

Wij beleven deze lock down eigenlijk best wel goed; buiten dat we in het begin van deze periode onze 

kleinzoon minder zagen en we bijna dagelijks het contact onderhielden via de video oproep van Watts-

app., mogen we nu (met het in acht nemen van de nodige voorgeschreven afstanden) weer heel 

voorzichtig en heel af en toe met zoonlief of schoondochter afspreken in b.v. “Monkeybos” (in 

Meijendel) waar zij dan zijn met onze kleine vriend. Zo zien we elkaar dus weer zonder elkaar aan te 

raken, dus knuffelen is NIET toegestaan!. 

 

Hoe kom je de periode door? 

 

Eind maart hebben zoon en schoondochter een andere woning gekocht waarin nu volop wordt 

verbouwd, niet dat wij of ik dit doen, maar we proberen wel zoveel mogelijk de wijzigingen op de foto 

vast te leggen zodat zij – als zij eind juni de woning gaan betrekken – door ons kunnen worden verrast 

met een fotoboek waarin van dag tot dag de aanpassingen zichtbaar worden. Lijkt ons een leuk 

naslagwerk voor later!. 

Door de opgelegde beperkingen van het RIVM zijn wij (nog) meer gaan fietsen dan voor de Coronatijd. 

Mijn vrouw loopt iedere ochtend van Scheveningen richting “Hotel Duinroos” bij Wassenaar en ik 

wordt door haar iedere ochtend trouw (en met gepaste trots) bij thuiskomst op de hoogte gebracht 

van het ochtend kilometer  resultaat en de aanvullende de triomfantelijke vraag “of we na de lunch 

nog even gaan fietsen?”. Nu is het de afgelopen weken ontzettend mooi weer geweest dus hebben wij 

ons hart kunnen ophalen; dit ging van Scheveningen naar Hoek van Holland, Scheveningen naar 

Katwijk, Scheveningen naar Leidschendam, Scheveningen naar Pijnacker en via de Dobbe Plas – 

Rijswijk – Madestein – Kijkduin terug naar Scheveningen. 

 



 
 
 
   

 

 

 

 

7 

Welke verandering heeft deze lockdown voor jullie tot gevolg? 

 

Aanpassingen in ons reisgedrag. Begin februari hadden we een stedentrip geboekt van twee weken 

naar Valencia, waar wij tijdens en een week na Pasen zouden verblijven. Tja en toen kwam de 

lockdown! In het begin hadden we nog de hoop dat de reis zou kunnen doorgaan, niet wetende, dat 

Spanje – na Italië – de meest getroffen Europese landen werden, maar we hielden de moed er nog in!  

 

 

Tot Spanje volledig op slot ging en we uiteindelijk van het reisbureau te horen kregen dat de reis was 

gecanceld, Transavia zijn toestellen aan de grond hield en wij uiteindelijk “blij” werden gemaakt met 

een Corona-voucher. Je denkt dan meteen “Hoe moet dat nu met de grote vakantie?”  We zouden al van 

half juli tot half september familie over krijgen uit Amerika, maar ook deze trip ging uiteindelijk voor 

hen niet door. Vliegen naar een verre bestemming zien wij nu ook niet 1-2-3 zitten. Stel voor een 

vlucht naar de VS gedurende 8 of 9 uur in een vliegtuig met 300 personen gaat niet gebeuren, zelfs niet 

met mondkapjes, dus denken we - op dit moment – om de vakantie periode in Nederland fietsend door 

te brengen. Nederland is - gezien vanaf de fiets – een heel mooi land en daar zullen we zeker ook geen 

spijt van krijgen. 

 

Als je nog zakelijk actief bent, wat zijn de gevolgen van deze lockdown? 

 

Zakelijk ben ik niet meer actief; die periode ligt al weer geruime tijd achter mij. Het rijden met de taxi-

bus voor de tyltyl school “de Witte Vogel” is per 13 maart abrupt gestopt omdat de vrijwilligers die 

deze kinderen vasthouden bij de paardrijlessen niet de 1,50 meter in acht kunnen nemen. (Best 

begrijpelijk).  Maar er zijn nog zoveel meer uitdagingen; b.v. de secretariaat werkzaamheden voor “de 

Haegsche Duym” (Voor en door maatschappelijk betrokkenen ) waarvoor ik doende was met de 

organisatie van de Haringparty en de uitreiking van een Gouden Duym aan een genomineerde op 26 

juni a.s. Maar helaas is ook dit op een laag pitje komen te staan totdat er meer zicht is op de 

versoepeling van de maatregelen door het RIVM net als de werkzaamheden van de 

onderhoudscommissie van “de Vereeniging”. Ook deze zijn voorlopig opgeschort want ook hier geldt 

de 1.50 meter regeling en dus hebben Wim van Diedenhoven (als coördinator) Jan Simons, Jeroen 

Linde, Aad Meuldijk en ikzelf elkaar niet meer gesproken bij de werkzaamheden op de derde 

donderdag van januari 2020.  

 

Onlangs ben ik toegetreden tot de groep vrijwilligers die zich inzetten voor het Nationaal monument 

Oranjehotel https://www.oranjehotel.org Scheveningen waar ik vlak voor de aanvang van de Corona 

ellende heb mogen starten met de werkzaamheden. Door de uitbraak is ook het Nationaal monument 

nu voor bezoekers gesloten maar ik beveel een bezoek aan dit in september 2019 geopende 

Herinneringscentrum zeker bij iedereen aan zodra dit weer geopend is. Daarnaast ben ik nog actief in 

het bestuur als penningmeester van de Donateur stichting van Muzee Scheveningen samen 2 andere 

bestuurders. Onlangs is het museum veel in het nieuws en wat is de aanleiding hoor ik u denken? op 

24 april heeft de adviescommissie voor het Kunstenplan 2021 - 2024 het advies gegeven om Muzee 

Scheveningen geen subsidie meer te verstrekken, hetgeen dus zou kunnen inhouden dat eind 

december 2020 Muzee Scheveningen haar deuren definitief zou moeten sluiten. Maar weerbaar zoals 

https://www.oranjehotel.org/


 
 
 
   

 

 

 

 

8 

wij op Scheveningen zijn, wordt hier met vereende krachten ingezet om dit te voorkomen! Zie ook 

hiervoor Teken de petitie op https://houmuzeeopen.petities.nl en strijd met ons mee!  

Blijf allen gezond dan treffen elkaar weer zodra ons hiervoor de mogelijkheid wordt geboden!  

Cees Los 

 

 

 

 

 

 

Fred Anton Knoop:  Hoe beleef jij en je familie de lock down? 

  

 

Zo lang achter elkaar thuis zijn is een ervaring op zich. En dan met name als alle buren en hun 

kinderen er zijn. Je vrouw is thuis aan het werk is en ondertussen loopt je normale bedrijf ook gewoon 

door. Dat allemaal door elkaar heen en natuurlijk loopt alles dan op hetzelfde moment. Dus je bent een 

luier aan het verschonen van de jongste, ondertussen loopt Pawpatrol vast op Netflix bij de middelste 

en is de oudste net even op z’n slaapkamer. En dan krijg je twee telefoontjes die je ‘moet’ aannemen. 

Dat dus. Gelukkig wel afgewisseld met heerlijk op het pleintje voor de kinderen zien 

spelen en ravotten, biertje erbij met de buren (op 1,5 meter) en de afgelopen weken 

perfect weer. Je zou er zo aan kunnen wennen. 

  

Welke verandering heeft deze lock down voor jullie als gezin tot gevolg? 

 

Als familie en buurt zijn we enorm hecht aan het worden. Dat komt omdat iedereen thuis en niemand 

sociale en/of zakelijke verplichtingen heeft. Iedereen is dus thuis en dat geeft wel schwung. Erg leuk 

om de jongste twee zo enorm te zien groeien. Kleine fotootje zegt genoeg volgens mij… 

 

- Wat zijn de gevolgen van deze lock down voor je bedrijf? 

Op dit moment loopt in principe alles meer dan redelijk 

door. Een dergelijke tijd geeft ook uitdagingen en zeker 

ook kansen. We zitten in de sector van zakelijke 

dienstverlening die minder hard wordt geraakt op dit 

moment. De zorgen zijn er op grotere schaal voor de 

wereld van 2021 en verder. Hoe gaat deze samenleving 

eruit zien en hoe ‘soos-ciaal’ kunnen we worden.  

Ik mis het hangen op woensdag namelijk wel enorm.  

 

Veel sterkte allemaal mannen Stay safe & healthy! 

 

 

 

 

https://houmuzeeopen.petities.nl/
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 → BRIEFWISSELING DICK-CEES         

 

 

Ha Cees,                      Wassenaar,  30 april 2020 

Mooi verhaal, eindelijk weer een veldleeuwerik gespot. Niet in de achtertuin aan de Parkweg maar in 

Midden Delfland begrijp ik. Op zich niet zo verwonderlijk. Je hebt een riante tuin maar het lijkt me 

verre van de natuurlijk habitat van de veldleeuwerik. Dan zit ik beter Cees: vandaag een grote bonte 

specht op 10 meter van ons woonkamerraam. Foto mislukte maar die volgt zodra de specht het 

fatsoen heeft even geduld te betrachten zodat ik de camera in stelling kan brengen. Qua kleurenpracht 

wint de bonte specht het ruimschoots van de veldleeuwerik, die laatste zingt daarentegen mooi, iets 

waar de specht weer niet in uitblinkt. Om over na te denken Cees, deze verschillen. 

 

Druk geweest als een klein baasje. Eindelijk de schilderijen aan de muur. Op een of andere manier 

vormt dat altijd de afsluiting van onze verhuisbewegingen. Uit puur lijfsbehoud heb ik persoonlijk, en 

tegen de voorkeur van Martha in, gekozen voor rails (8 meter) langs de wanden. Kost nogal wat maar 

groot voordeel, de schilderijen zijn nu in twee dimensies te verplaatsen zonder dat de boorhamer er 

aan te pas hoeft te komen. Een ander project was het ophangen van de televisie dmv een muurbeugel.. 

Ook gelukt inclusief het wegwerken van alle snoerenellende. Waarom heeft nog nooit iemand bedacht 

om dmv een soort van intelligente kabel, stroom, cai en geluid en HDMI {???} te combineren. Het 

gereedschap is definitief verplaatst naar de berging en wat mij betreft blijft het daar een tijdje in grote 

eenzaamheid. 

 

Alweer een week stukgeslagen. Morgen een bijzondere Dies viering. Prachtig initiatief. Ik zit om  20.00 

uur klaar met een mooie fles wijn. Ik miste de dress code, misschien toch maar eens een smoking jasje 

combineren met een fleurige bermuda. Zal een schok geven bij de heren van “hoe heurt het eigenlijk” : 

Frans, Koos, Martin en en Dick van Rossem. Kortom ik kijk ernaar uit. 

Cees weinig serieuze overpeinzingen deze week. Die R -waarde net onder de 1 valt mij ook tegen. We 

zijn er volgens mij nog lang niet van af. Verder steeds mee vreemde complicaties bij dit virus. Hopelijk 

is er snel een vacin maar ondanks optimistische 

geluiden “zien is geloven”. 

Mijn stelling dat Trump zo gek is als een deur werd 

afgelopen week wel bevestigd. De eerste slachtoffers 

zijn er al begreep ik. Eigenhandige injecties met 

desinfectantia: het dodental in de VS staat al op 12. 

Mooi was in dit kader de spotprent van Jos Collignon 

in de Volkskrant van afgelopen zaterdag. Ik plak hem 

in deze brief.  

 

Cees pas goed op jezelf, ik zie je morgen bij onze Dies 

viering. 



 
 
 
   

 

 

 

 

10 

 

 

 → BRIEFWISSELING CEES-DICK         

 

 

Beste Dick,                      Voorburg, 30 april 2020

                 

“En ook de angst” 

Gelukkig dalen de cijfers met name van de ic-opnames met bijna wetmatige regelmaat. Zorgelijk blijft 

wel dat de R factor maar een beetje onder de 1 zit, terwijl je zou hopen dat dat cijfer er ver onder zit. In 

Duitsland is dat nu dus ook een probleem. Het is als het ware een rokende lont bij een kruitvat. 

 

Naast de onvrijheid en het gemis aan daadwerkelijk contact wat ik in mijn vorige brief noemde is er bij 

mij toch ook de onderhuidse angst. Blijf gezond is de mantra, blijf gezond.  

 

Blij dat de lagere scholen weer mogen opstarten. Geeft toch voor al die ouders lucht. 

 

Wat betreft de volgende fase denk ik dat vooral het najagen van het virus door intensief testen, 

intensief bron-en contactonderzoek al dan niet met apps de voorrang moet krijgen. Ik denk dat we ook 

niet aan mondkapjes in de publieke ruimte ontkomen. Dat is dan niet voor eigen bescherming als wel 

om besmetting van anderen bij ongemerkt dragerschap te voorkomen. Maar je merkt het nu al: er 

treedt vermoeidheid op en tegengeluiden. O jee, die privacy. Merkwaardig toch! “De geschiedenis leert 

dat de mens niet van de geschiedenis” leert was één van de stellingen in mijn proefschrift. De vroegere 

Wet Bestrijding Infectieziekten gaf de burgemeester vergaande bevoegdheden en ik vind dat dat zo 

had moet blijven. Er wordt nu aan getornd. Of ga ik nu als oud D66-er te ver? Ik snap wel dat wanneer 

je een eigen zaak hebt die failliet dreigt te gaan je geneigd bent er anders tegenaan te kijken. Het is een 

schoolvoorbeeld van een dilemma; een keuze tussen twee kwaden. De tijd zal leren waar we uitkomen. 

Ook voor jongeren is het lastig. Van nature hebben ze al een minder risicobesef. 

 

Met het mooie weer veel buiten geweest de laatste weken. En jawel: de eerste veldleeuwerik gehoord 

in het Buytenrustpark in Zoetermeer. Wat me bij de fietstochten zo opvalt is het aantal vissers: dat is 

explosief gestegen, Ook veel dikke joggende mannen en vrouwen. Vrouwen skeeleren vooral. In 

Midden-Delfland zag ik een weiland waarin vlaggetjes geplaatst waren om vogelnesten aan te geven. 

Hard nodig, de weidevogelstand loopt door de uniformiteit al jaren terug. 

Wat me het meest opvalt is het aantal mensen die bewapend met een telefoon  plantjes determineren. 

De moderne telefoon heeft app’s waarop je planten vrij snel kan (laten) opzoeken. Ach, die moderne 

tijd. Wij moesten het vroeger met de Flora van Jac. P. Thijsse doen!  

 

Morgen een wel heel bijzondere dies. Leuk initiatief van het bestuur. Benieuwd hoe dat zal verlopen. 
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Dick, ik heb het weer wat van mij afgeschreven. Ik vind het geen gemakkelijke tijd, maar er zijn legio 

mensen die veel en veel concretere problemen hebben en moeten sappelen om door te kunnen gaan. 

Het woord samenleving krijgt een diepere betekenis onder deze omstandigheden. Daarover volgende 

keer meer. 

 

Een gezonde welgemeende groet uit Voorburg, Cees 

 

 

 

 

Alfred van Bunge: Theo Damen op vertrouwd terrein. 

 

 

Een klein aantal leden van de sociëteit ziet hem nog van 
tijd tot tijd, zoals bij de Golfclub GroenGeel, maar de 
meesten herinneren hem als onze oud-voorzitter, Theo 
Damen.  
Heel plezierig dus om Theo te zien bij paleis Noordeinde 
(waar hij als voormalig adjudant van de koningin vaak 
verbleef) en even genoeglijk te kunnen bijpraten. 
Het gaat hem goed evenals zijn vrouw Margo die na een 
moeilijke periode met gezondheidsproblemen, weer van 
alles aan kan, zo vertelde Theo. 
 
Bij het paleis maakte hij op 29 april foto’s van de 
bijzondere rouwstoet met vijf Rolls Royces door het 
Noordeinde waar de bekende ondernemer en 
uurwerkspecialist Antoon Gaemers (70) zijn bedrijf had. 
Enkele honderden bekenden brachten hem daar een 

laatste groet. 
Deze bekende Hagenaar overleed door het 
Coronavirus. Gaemers heeft ook wel eens 
belangstelling getoond voor de 
onroerendgoedpositie van onze sociëteit. 
Hij investeerde graag in mooie panden in het 
historische deel van Den Haag. Sociëteit De 
Vereeniging vond hij daarmee onverbrekelijk 
verbonden. 
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HET LANGSTE WOOOORD 

 

Anderhalvemetwerafstandsmicrofoon 

 

 

NIEUWE WOORDEN 

Afstandsschaamte 

Balkonsolidariteit 

Drive-by-uitvaart 

Ellebooggroet 

Coronabruin (aangekleed in de zon) 

Coronaberusting 

Coronaschermgekte 

Coronaruzie 

Coronatompouce (poging om van mislukt feestje iets te maken) 

Social distancing manager 

Coronaprotocol 

 

OTTO 

Met zijn Lysolopmerking realiseerde Trump zich niet dat er nog dommere mensen zijn dan hij! 

Fijn dat het geregend heeft, kunnen de kinderen weer opnieuw met krijt aan de gang. 

Wat was er nou dinsdagochtend 28 april te vieren? Er hingen zoveel vlaggen. 

Ik vind die nieuwe coupes bij de dames met dat grijs erdoorheen best sexy. 

 

  

OPMERKELIJK 

 

Top 5 teksten op koffiebekertjes (bron NRC): 

1.  Met afstand de beste 

2. Ik ben weg van jou 

3. Verreweg de lekkerste 

4. Ver staand is verstandig 

5. Oogcontact mag wel 
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BOEKBESPREKINGEN 

 

VOOR DE SOMBERTEZWELGERS: 

 

DE GERUCHTEN   HUGO CLAUS (1929-2008) 

De locatie: een Vlaams dorp anno 1966. Daar breekt een fatale ziekte 

uit. Mensen krijgen hoge koorts, zweten, soms vreemde psychotische 

visioenen en allemaal worden ze blauw. Uiteindelijk gaan ze dood aan 

deze West-Vlaamse pest. Met veel pijn en moeite wordt de pestilentie 

de kop ingedrukt, maar de prijs is hoog. Uiteindelijk blijken bij Claus 

de ziekte en de geruchten- fake news zouden we nu zeggen- even 

besmettelijk en even dodelijk. 

 

 

 

VOOR DE POSITIVO’S 

 

ANNA, het leven van Annie M.G.Schmidt  ANNEJET VAN DER ZIJL 

Iedereen kent Annie M.G. Schmidt. Misschien wel de populairste 

schrijfster aller tijden. Maar wie kende haar nu eigenlijk echt? Voor 

Schmidt kwam de roem immers pas laat, en wat er over haar leven 

bekend is, is vooral datgene wat ze er zelf over kwijt wilde: het sprookje 

van de bleue bibliothecaresse die het min of meer per ongeluk tot een 

gevierd schrijfster bracht. 

Het boek is uitermate boeiend en het verhaal loopt uit op een happy end 

-al was het een heel ander dan Annie aanvankelijk voor zichzelf had 

gehoopt. 

Heren, dit boek leest als een trein en is hoe leuk!, ook voor uw 

wederhelft zeer aan te bevelen. Het zal zeker in de smaak vallen. 

 

 

Dick Meuldijk,  Corona Kookhoekje 

Hoewel ik een mooie Côte de Boeuf nooit zal laten liggen, vegetarisch is niet echt ons ding,  nu toch een 

heel makkelijk te bereiden gerecht zonder vlees. Het kost u alles bij elkaar zo’n 30 minuten. Deze keer 

een traditioneel recept uit Italië waar we waarschijnlijk dit jaar toch niet komen.  

Spaghetti Aglio e Olio 

Ingrediënten: 

500 gram Spaghetinni (Spaghetti kan ook) 

5 tenen verse knoflook, gepeld en flinterdun gesneden 

2 Spaanse pepertjes in dunne ringetjes gesneden (voor minder pittig eerst de zaadjes verwijderen) 

½ theelepel zeetzout 
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½ kopje olijfolie 

¼ kopje verse peterselie, fijn gehakt 

1 kopje geraspte Parmezaanse kaas  

2 maggiblokjes 

Zwarte peper naar smaak 

 

Bereiding 

Het valt of staat met de knoflook. De plakjes moeten goudbruin zijn. Te wit is te weinig smaak, te 

donker maakt het eindresultaat bitter.  

 

Kook de spaghettini beetgaar in ruim water met 

1 of twee maggiblokjes. Verwarm de olie tot deze 

begint te bruisen, voeg dan de knoflook toe en 

zet het vuur laag. Blijf er even bij (duurt 5 

minuten), zodra de knoflook de goede kleur 

heeft pan van het vuur. Laat 5 minuten afkoelen 

en voeg dan zeezout, pepertjes en peterselie toe. 

Nu de afgegoten warme spaghettini toevoegen, 

goed omroeren en gelijk verdelen over diepe 

borden. Parmenzaanse kaas erover en direct serveren, klaar is kees. 

 

Wij serveren er wat vers gebakken stokbrood bij met citroenolie, basilicumolie en wat grof zeezout bij. 

U zult versteld staan. 

 

Buon appetito 
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 Ik had contact met Karen Quaak en kreeg de volgende reactie, die ik met haar toestemming mocht  
plaatsen. 

“We hebben hem gisteren gezien. In een Corona omgebouwde paardentrailer. Hij 

begreep er niets van. Zat het glas tussen ons in weg te duwen. Loopt slecht. 

Koppie slecht. Wordt er moedeloos van. Niets werkt mee. Maar mooi weer. Top 

verpleging etc. Zijn ergere dingen. Zijn. Flat op paar dingen na leeg. Donderdag 

overdracht. Verdrietig maar ook niets aan te doen. Einde tijdperk. Hoop jullie ok. 

We blijven appen. Fijn weekend “. 

Hoef ik toch niets aan toe te voegen? Hoe dichtbij is Corona! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Limericks en Gedichten 

 
Voor allen     

  door Herman Krijnen 
Geen Soos meer op de woensdagavond. 

Niet meer gesprekken; platvloers of hoogdravend. 
Geen vers getapt biertje van Ben. 

Ook geen lekkere gerechten die ik ken. 
Zo zie je: de Soos werkt verslavend. 

 

 

Voor Bert Uphof 
  door Aloys Arkesteijn 

Bert, een wijnhandelaar uit Den Haag, 
heeft helaas  nog maar weinig wijnvraag. 

Covid-19 heet het beest, 
dat verstoort  het feest. 

Nu drinken soosleden zich een stuk in de kraag. 
 

Voor Jeroen Linde 
  door Aad Meuldijk 

Tot ons kwam een Utrechtse Linde, genaamd Jeroen. 
Die laat je met genoegen de tuin doen. 

Vrolijk en goedlachs weert hij zich aan het biljart. 
Verliest hij, dan is het zeker geen smart. 

Zijn levensvisie is breed en gaat niet alleen over poen 
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Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 8 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  Paul Groot 
  door Aad Meuldijk 

Een gepensioneerde banketbakker uit Voorburg, 
zegt kijk vooruit en niet terug. 

Rommelt wat met huisjes en met Trix. 
Hij zegt, maak van het leven een mooie mix. . 

Geniet en denk alleen aan de goede dagen terug. 
 

Voor Jaap Stollenwerk 
  door Aad Meuldijk 

Jaap Stollenwerk uit het gehucht Leidschendam 
U denk hij geniet van het leven en neemt het ervan 

Ogenschijnlijk flegmatiek en nonchalant 
Dit is schijn, hij staat voor zijn zaak en ons pand. 

Dus onze Jaap is een man waar je op bouwen kan. 
 

Voor  Willem van Diedenhoven 
  door Aad Meuldijk 

 Onze Haagse Willem is er niet een van dertien in een dozijn. 
Is strijdbaar, staat voor zijn zaakjes en houdt niet van chagrijn. 

Met precisie repareert en verzorgt hij het soosinterieur. 
Hierdoor krijgen krakkemikkige zaken meer kleur. 
Willem ik vind het mooi jouw mede soos lid te zijn. 

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

