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VOORWOORD 

 

”De orde is echt iets voor jou” 

 

Uit de bijdragen in deze lustrumbundel blijkt, dat bovenstaand zinnetje ”De orde is echt 

iets voor jou” vaak werd ingezet om mogelijke nieuwe leden over te halen eens naar een 

bijeenkomst van de afdeling te komen. De Orde van den Prince past blijkbaar goed bij 

een bepaald type mensen.  

De OvdP mens is creatief, nieuwsgierig, voert graag een discussie op niveau, staat open 

voor andere perspectieven en vindt de bevordering van de Nederlandse taal en cultuur 

een schone zaak. Het motto van de Orde ”Amicitia et tolerantia” spreekt ook velen aan. 

Daarbij houdt men van patat (speciaal die van het Land van Kokanje) en een goed glas 

wijn, als men niet de Bob is. 

Als ik de bijdragen lees, lijkt me dat de ’OvdP mens’ in de 35 jaar dat de Groningse 

afdeling bestaat niet veel veranderd is. Dat betekent geen verstarring of een neiging 

alles bij het oude te laten. De persoonskenmerken ’creatief’ en ’nieuwsgierig’ helpen 

dat tegengaan. Zelfs toen alles anders werd door de wereldwijde epidemie die ons allen 

trof, vonden we nieuwe wegen om elkaar te ontmoeten en een hart onder de riem te 

steken. Via ZOOM konden we toch naar lezingen luisteren en voor de kerst hebben we 

een mooie kerstcoronabundel gemaakt. Dat smaakte naar meer.  

Bij een jubileum past een historische terugblik en gezien de positieve ervaring van de 

kerstbundel werd besloten deze lustrumbundel te maken, ook al komt die vanwege 

Corona een jaar te laat. 

Het was een lumineus idee om de leden zelf te laten bijdragen aan deze eerste kleine 

geschiedschrijving over de afdeling in Groningen. Hoe en wanneer is men lid 

geworden? Begon het voor iedereen met de zin ”de Orde is echt iets voor jou”? Het 

antwoord leest u in de bijdragen van uw medeleden. 

Het resultaat is weer prachtig. Het wordt u aangeboden op de dag dat het 37ste 

Groninger Orde jaar samen met de herfst begint op dinsdag 21 september 2021.  

 

Petra Broomans, uw voorzitter 
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Inleiding 

Toen eenmaal duidelijk werd dat wegens de rondwarende ziekte een normale viering van het 7e lustrum der 

Groninger afdeling van de Orde van den Prince niet erg waarschijnlijk was, besloot het bestuur tot twee 

maatregelen. Ten eerste werd de viering uitgesteld tot een datum in de toekomst, waarvan gehoopt werd dat dan 

alles beter en makkelijker zou zijn, en ten tweede werd besloten de leden te vragen de periode van neergeslotenheid 

op creatieve wijze in te vullen. Dat resulteerde eind 2020 in de Corona Kerstbundel, waarin 18 leden een typische 

coronadag beschreven, dan wel iets anders deden, geïnspireerd door de coronaperikelen. Het is als kerstgeschenk 

aan de leden uitgereikt. 

Het boekje werd goed ontvangen en blijkt ook nu, vijf maanden na publicatie, nog steeds een interessante 

toegang tot het geestesleven van onze zo wakkere leden. Ziende welk een litterair talent onder onze leden school, 

riep dat succes als het ware om meer. En naar dat meer is de leden dan ook gevraagd door een redactie bestaande uit 

vijf Princeleden: 2 van de Stichtende leden, die dus al 35 jaar meedoen, en drie recente aanwinsten. De redactie 

schreef op 3 mei een briefje aan de leden, en op 5 mei waren er al zes verhalen binnen. Kennelijk sloeg het aan.  

Wat werd gevraagd? In het bestuur was het gebrek aan een toegankelijke geschiedenis van de Groninger 

afdeling gesignaleerd en derhalve besloot men dat zoiets nodig was. Het leek deze redactie een goed idee de 

geschiedenis te laten schrijven door de leden zelf, in de traditie van de Franse ‘Annales’ historici, die pleitbezorgers 

waren voor een geschiedenis van het dagelijks leven, op het niveau van de individuele burger. We vroegen de leden 

te beschrijven hoe ze lid waren geworden van de orde en wat hun eerste indrukken waren geweest. Een gouden 

greep! 

De verhalen bieden een kijkje op de gehele geschiedenis van de Groninger afdeling en allerlei onbekende 

gegevens komen zo boven. Ook interessant is de soms forse tegenspraak in de verhalen: men vertelt dan samen met 

iemand geïnstalleerd te zijn die op dat moment al 10 jaar lid is, of men noemt een plaats van vergaderen die niet kan 

kloppen. Vandaar dat het boekje afgesloten wordt met een stukje historie: de geschiedenis van de huisvesting en 

enkele lijsten. 

Het lid worden van de Orde kan geformuleerd worden als het in Orde komen en zo zijn de bijdragen dan ook 

genoemd en zo luidt eveneens de titel van het boekje waarvan u nu de inleiding leest. De daarin opgesloten dubbele 

betekenis van het woord orde, een woord dat volgens een puzzelwoordenboek 20 verschillende definities heeft, 

waarvan de meest relevante zijn: een besloten groep en een geregelde toestand, die dubbele betekenis dus, (dit voor 

mensen die bij lange zinnen de draad wel eens kwijtraken) hebben we bewust willen gebruiken, overtuigd als we 

zijn dat het geheel in orde is om lid van de Orde te worden en dat we, als ordelid, eigenlijk alle twintig betekenissen 

van het woord ‘orde’, te weten:  

1) Afdeling 2) Ambachtsgilde 3) Behoorlijke schikking 4) Besloten groep  

5) Bestel 6) Bond 7) Bondgenootschap 8) Club 9) Congregatie 10) Corporatie  

11) Dicipline (?) 12) Discipline 13) Dwang 14) Ereteken 15) Formule  

16) Geestelijke klasse 17) Geestelijke vereniging 18) Gehoorzaamheid  

19) Genootschap en 20) Geregelde toestand 

puur door te bestaan als lid van de Orde van den Prince, in gedurige practijk brengen.  

Veel genoegen met het lezen over deze practijken 

De redactie 

 

Deel 1 

De leden 
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Hoe Edward Gerner (1985) tot de Orde werd geroepen  
 

Mijn herinnering gaat terug naar eind 1984, toen 

Kits Nieuwenkamp mij belde en uitlegde dat de afdeling 

Den Haag in het Noorden en wel in Groningen een afdeling 

van de Orde van den Prince wilde oprichten. Na een lang 

telefoongesprek nodigde ik hem uit op de feestelijke 

bijeenkomst van het 145 jaar bestaan van het Belgisch 

consulaat.  

Op deze receptie hebben wij afgesproken Andries 

en Kees Saal uit te nodigen. Er volgden verschillende 

bijeenkomsten met suggesties van namen. Ook waren er 

kennismakende bijeenkomsten in het bekende Familiehotel 

in Paterswolde.  

In de begin periode werd Kees Saal voorzitter, deed 

Myriam het secretariaat en later werd de Vlaamse Lutgarde 

Govaerts secretaris. Kees Dijkhuizen moest als notaris uiteraard penningmeester worden.  

 

De kersverse voorzitter, Kees Saal, heeft in die tijd heel wat zondagmiddagen bij 

ons doorgebracht, hij zei dan dat hij even moest bijkomen, want zijn vrouw Toos kon 

nogal druk zijn. 

 
Edward Gerner, stichtend lid 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe Kees Dijkhuizen (1985) tot de Orde werd geroepen 
alsmede Een stukje geschiedenis 

Begin 1985 benaderde Cees Saal mij en vertelde dat hij bezig was met de oprichting van 

een tak van een mij onbekende vereniging genaamd ‘de Orde van den Prince’. Het zou in 

Noord Nederland de eerste afdeling zijn van deze organisatie. De bedoeling was dat deze 

club aandacht zou besteden aan het voortbestaan van de Nederlandse Taal en Cultuur. 

 

Het samenbrengen van geschikte leden zou ze stuwen in het gemeenschappelijk geloof in 

de waarde en het voortbestaan van deze Nederlandse cultuur en de bijbehorende taal. De 

leden dienden zich tevens in te zetten voor het bevorderen van verdraagzaamheid in de 

ruimste zin, maar al deze plichten moesten vervuld worden onder de eigen persoonlijke naam, niet uit 

naam van een club of vereniging, die diende namelijk geen eigen standpunten uit te dragen en evenmin 

was het de bedoeling gezamenlijke acties te ondernemen. 

“Het is louter en alleen een denktank van gelijkgezinden en een inspiratiebron voor haar leden”, zo 

verzekerde Cees me. Het zou een plaats moeten worden om elkaar te ontmoeten en zich samen te bezinnen 

op de positie en rol van de Nederlandse taal en cultuur in deze wereld. 

Een stukje achtergrond: De vereniging is op 2 november 1955 te Kortrijk opgericht door zes heren, op 

initiatief van de toen 29-jarige Vlaamsgezinde advocaat Guido van Gheluwe. Men was het eens over 

noodzaak de toen beroerde status van het Nederlands-Vlaams in België te verbeteren en zocht naar 

inspiratie uit het verleden. Die vond men in Willem van Oranje, een man die trouw was aan zijn volk en 

uitblonk door verdraagzaamheid, eigenschappen die hij zijn leven lang hartstochtelijk verdedigde. 

Verschillende namen werden bedacht en verworpen (onder meer: Orde van de Egelantier, naar de 

Amsterdamse rederijkerskamer), maar uiteindelijk werd besloten tot de naam: Orde van den Prince. De 

doeleinden werden in een soort manifest, de Keure, vastgelegd en behelsden onder meer: Trouw en 

Tolerantie naar de geest van Oranje. De Orde zou zich op voorname wijze met haar taak moeten 

bezighouden, aldus een voorbeeld vormend voor anderen. 

Aanvankelijk had de Orde te kampen met nogal wat weerstand van de bovenlaag in België, het hof, de adel 

en de kerk, die immers geheel Franstalig waren. Dat ging zover dat een bisschop dreigde de oprichter der 

Orde uit het kerkbestuur te zetten als hij er mee doorging. Maar van Gheluwe gaf niet op, getrouw aan het 

motto van Willem van Oranje: Het is niet nodig te hopen om iets aan te vangen noch te slagen om vol te 

houden. (Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer). Dit motto werd in 

het Frans gegeven, Willem was immers, zoals de gehele bovenlaag van de prerevolutionaire Nederlanden, 

Franssprekend. Dat mocht echter de Gheluwe, onze oprichter, niet deren en evenmin deerde het hem dat de 

Belgische hoftaal nog steeds Frans was. Dat moest zo snel mogelijk Nederlands worden, was de 

boodschap.  

In de aanvang waren alleen heren welkom, maar de afdeling Kortrijk betoonde zich vooruitstrevend door 

in 1972 ook dames toe te laten. Kortrijk bleef hierin toch nog enkele jaren de enige. Maar, gemengd of 

niet: De Orde breidde zich in een rap tempo uit over België. Bovendien: al in 1967 was Jan Kits 

Nieuwenkamp de eerste Nederlander die als lid werd toegelaten door de afdeling Brussel. En vanaf 1968 

ging de uitbreiding ook ietwat aarzelend over de grens. In Eindhoven werd de eerste Nederlandse afdeling 

opgericht en naar aanleiding daarvan werd de feestelijke jaarvergadering, die eerst Nationale Bijeenkomst 

heette, omgedoopt tot Feestelijke Bijeenkomst. 
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Toen de Orde ook in Eindhoven een succes bleek, ontstonden in Zuid Nederland al gauw meer 

afdelingen (1970: Hulst; 1972: Tilburg; 1973: Bergen op Zoom; 1974: Nijmegen en 1975: Breda). 

Genoemde Jan Kits Nieuwenkamp speelde een belangrijke rol bij de verdere uitbreiding van de Orde.  

Op zijn initiatief werd op 20 juni 1977 de eerste afdeling boven de grote rivieren opgericht: Den Haag 

en twee jaar later reeds werden daar ook dames als lid verwelkomd. Kits Nieuwenkamp, als voorzitter 

van het gewest Holland-Zeeland, was ook degene die later contact opnam met Edward Gerner, Belgisch 

consul in Groningen, om te komen tot de oprichting van een afdeling in het Noorden. Dit initiatief kreeg 

verder momentum door toedoen van de hoogleraar sociologie Cees Saal en zijn echtgenote. Zij zochten 

in eerste instantie onder hun eigen kring, die veelal bestond uit Groninger academici.  

Zo naderde dan de 20e september 1985, de datum van de plechtige installatie van de meest Noordelijke 

tak van de Orde, de afdeling Groningen. De eerste voorzitter werd Cees Saal, de jongste secretaris van 

de hele Orde werd de kinderarts Lutgarde Govaerts en de eerste penningmeester was de auteur van dit 

stuk, de toenmalige notaris Kees Dijkhuizen.  

Op uitnodiging van Jan’s broer, Joost Kits Nieuwenkamp werd ook Aimé Wijffels stichtend lid en na 

vertrek in 1987 van Lutgarde naar Eindhoven werd hij tot secretaris benoemd. Eveneens stichtend lid 

werden de hoogleraren Alida Bos en Reinoud Bakker. Al spoedig volgden meer hooggeleerden, Aak 

Molenaar en Pieter Lukkes. Ook Henk Vonhoff en Jos Hermans waren werkers van het tweede uur. 

De afdeling had al snel met enkele sterfgevallen te kampen, in ruim een jaar tijd ontvielen ons Cees 

Saal, Alida Bos en Reinoud Bakker. Door de gestage stroom nieuwe leden kon het verenigingsleven 

toch, onder de leiding van de nieuwe voorzitter Guillaume Berkhoff, op niveau blijven, maar het was 

een geduchte aderlating. 

De eerste reguliere bijeenkomsten werden gehouden in een restaurant in een passage op de plaats waar 

nu de gang naar het Forum loopt: de Naberhof. Later begon een lange reeks van verhuizingen, die ons 

leidde langs de Doelenkelder aan de Grote Markt, het restaurant l’Enfant terrible in de N. Ebbingestraat, 

de Koning van Denemarken aan het Zuiderdiep/hoek Rademarkt, de bovenzaal van de Korenbeurs, nu 

de cantine van Albert Heijn en nu al weer heel lang in Het land van Kokanje. Incidentele bijeenkomsten 

werden gehouden in gelegenheden als het Schimmelpenninckhuis, Le Grillon, De Sleutel, Rest 

Humphreys, Le petit Chef en nu al jaren is de Kerstbijeenkomst in De Poll te Glimmen. 

Het verdient verder vermelding dat de afdeling Groningen de kraamkamer is gebleken voor drie andere 

afdelingen: Eems-Dollard, de Hondsrug en Friesland. Over het feit dat de bevallingen niet altijd zonder 

problemen verliepen hoeft niemand zich te verbazen, zo gaat dat nu eenmaal met de voortplanting. Maar 

in onze verlichte tijd is de samenwerking tussen de vier afdelingen voortreffelijk te noemen en samen 

met de afdeling Zwolle vormen we het gewest Noord. 

De Orde is in de loop van haar 65 jarig bestaan voortdurend gegroeid en is nu de grootste Vlaams-

Nederlandse culturele vereniging. Ze kent nu meer dan honderd afdelingen in België, Nederland en 

daarbuiten (bijv Zuid-Afrika). Het ledental is gegroeid tot meer dan drieduizend en het doet ons goed te 

vermelden dat zo’n vijf en twintig daarvan al vijf en dertig jaar op uiterst gezellige en eendrachtige 

wijze de afdeling Groningen vormen. 

Waarvan Akte! 

 

Kees Dijkhuizen, stichtend lid 

Hoe Aimé Wijffels (1985) tot de Orde werd geroepen  

Rond begin 1985 heeft mijn direct leidinggevende Luuk Lutz mij er van op de 

hoogte gesteld, dat de Orde van den Prince voornemens was te onderzoeken of er 

ook een afdeling Groningen zou kunnen worden opgericht. Hijzelf was benaderd 

door een vriend: de heer Joost Kits Nieuwenkamp (lid van afdeling ’t Sticht en broer 

van de gewestpresident Jan). 

Het leek Lutz echt iets voor mij: een Vlaams Nederlands cultureel gezelschap, 

opgericht in Kortrijk. Mijn beide ouders waren geboren en getogen in Zeeuws-

Vlaanderen. Bovendien zijn al mijn kwartierstaten Vlaams: West-  en Oost 

Vlaanderen. Mijn vader heeft zijn vak geleerd in de vlasindustrie in Deerlijk, in de 

omgeving van Kortrijk. 

De eerste oriënterende bijeenkomst vond plaats in Groningen in Hotel Terminus Noord, aan de Laan 

van de Vrijheid. De heer Jan Kits Nieuwenkamp, voorzitter van het Gewest Holland-Zeeland, zat de 

vergadering voor. Naast alle keurige lieden viel met name Toos Zuurveen op met haar hond Pixie, 

omdat Toos er op opvallende wijze op aandrong dat haar lieveling over voldoende drinkwater zou 

beschikken.  

Begin september 1985 werd de nieuwe afdeling dan metterdaad opgericht. Dit gebeurde uiteraard door 

de stichtende leden, die vervolgens de Keure van de Orde van den Prince tekenden.  

Nieuwe leden die ik heb mogen introduceren waren Douwe de Vries en Leo Kerklaan. Zoals bekend is 

Douwe de eerste voorzitter van de Afdeling Friesland geworden. Bij de oprichting van Friesland 

(2011) heeft Douwe mij specifiek voor een plechtig gebeuren in Leeuwarden uitgenodigd. Pas later 

ben ik officieel van de afdeling Friesland lid geworden, maar met graagte kom ik nog altijd naar 

Groningen: ófwel dat ik mag meerijden met mijn dorpsgenoot Leo Kerklaan ófwel dat Kees 

Dijkhuizen mij een slaapplek aanbiedt én Arend-Jan, Kees en mij bij Kees ophaalt en terugbrengt. 

Als een van de hoogtepunten beschouw ik het uitstapje naar Oranjewoud. Bij de directie van de 

Friesland Bank kreeg ik gedaan om de Orde van den Prince, Afdeling Groningen, begin september 

1994 te mogen ontvangen op het Landgoed Oranjewoud te Oranjewoud. Daarnaast mocht ook het 

landgoed van de bekende vetsmelter Dirk Smilde worden bezocht. Helaas kon ik als organisator er niet 

bij zijn i.v.m. een sterfgeval. In mijn plaats is toen Luuk Lutz, met wie dit verhaal begon, opgetreden 

als gastheer. 

Ik hoop u met deze herinneringen van een stichtend lid vermaakt, maar ook gesticht te hebben en 

verwijs voor meer anekdotes naar de andere bijdragen. 

Aimé Wijffels, Stichtend lid 

 

 

 

 

Landgoed 

Oranjewoud 
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Hoe Andries Postma (1985) tot de Orde werd geroepen 

Mijn eerste contact met de Orde dateert uit 1984. In de NRC beklaagde de heer Kits 

Nieuwenkamp zich over de geringe belangstelling van Nederland voor Vlaanderen. Ik regeerde 

hierop en dat was voor Kits N. reden om met mij te contact op te nemen. 

Wij spraken af in de Noenzaal van de Eerste Kamer en hij vertelde mij dat hij bezig was overal 

in Nederland afdelingen van de Orde uit de grond te stampen. Of ik geïnteresseerd was om in 

Groningen iets te doen? Het antwoord was volmondig ja, maar met wie? Hij kwam meteen met 

de naam van Edward Gerner op de proppen. 

Na telefonisch contact begaf ik mij op een stikdonkere herfstavond naar Schaphalsterzijl, waar 

ik gastvrij door Edward en Mirjam werd ontvangen. Wij waren eensgeestes: de afdeling in 

Groningen moest er komen en die kwam er ook, nog geen jaar later. 

Zie daar de geboorte van de afdeling. 

De opbouw verliep spoedig. Vermeldenswaard is het grote aantal professoren dat lid werd. Ik 

kan mij herinneren: Alida Bos, Saal en Bakker. Helaas zijn zij snel overleden. Was de Orde 

slecht voor de gezondheid? 

Een belangrijke kracht was ook de secretaris Lutgarde Govaerts. Maar die zocht al gauw een 

gezonder klimaat op door te verhuizen. 

Een treffend detail was dat we ondanks de vaak grote gezelligheid, niet konden uitlopen:de 

Naberhof en bovendien ook nog de parkeergarage sloten vroeg en strikt op tijd. 

 

Dit waren enkele herinneringen aan een mooie tijd 

 

Andries Postma, Stichtend lid  

 

 

 

 

Een foto van Andries als forumlid, op internet gevonden 

Hoe Annemarie de Groot (1995) tot de Orde werd geroepen  

Elk jaar, op een zondagmiddag in de maand juni, organiseerden Edward en Miriam 

Gerner in hun prachtige historische boerderij een feestelijke bijeenkomst voor de 

leden van de Belgische club uit de drie Noordelijke provincies. Mijn Belgische 

moeder werd daarvoor altijd uitgenodigd en ik vergezelde haar meestal, samen met 

Gerrit en dochter Clementine. Ivo, het zoontje van de familie Gerner en Clementine 

waren al vanaf hun vierde jaar met elkaar bevriend. Zeer passend was het steeds 

prachtig weer, waardoor vele gasten uiteindelijk in het zwembad terecht kwamen. Ik 

kan me herinneren dat Aimee Wijffels, aan het eind van het feest, ook altijd een duik 

nam in het zwembad en geen wonder dus dat velen stonden te twijfelen of ze dat ook zouden doen.  

De Belgische Ambassadeur hield een toespraak en Edward in zijn functie van Consul vertelde iets over 

de actuele gebeurtenissen in België. Daarna keken we allemaal reikhalzend uit naar de muzikale op-

tredens van Belgische artiesten en de opening van de expositie van een Belgische kunstenaar in de 

deel.  

Tijdens een buffet aldaar raakte ik in gesprek met een aantal mensen die lid bleken te zijn van de Orde 

van den Prince. Een paar mensen hadden wel eens een expositie van mij bezocht en vroegen toen of ik 

misschien interesse had om een keer een bezoek te brengen aan een van de Orde avonden. De 

voorzitter van de Orde liep daar ook rond , en ook hij polste me nog even op aanmoedigende wijze.  

Ik denk dat ik in 1995 lid geworden ben, met een feestelijke installatie in het Familiehotel in 

Paterswolde. De President van de Orde, Wim Kok, hield samen met mijn peter een inspirerend verhaal. 

Mijn peter was overigens een Belgische tandarts uit Assen, die een paar jaar later naar China is 

vertrokken.  

Tot Ynskje voorzitter is geworden heb ik samen met Aimee in de feestcommissie gezeten, we hebben 

destijds met veel plezier de landdag , de gewestdagen en vele andere leuke bijeenkomsten 

georganiseerd. Nu regelt men dikwijls deze zaken vanuit het bestuur, wat ik eigenlijk jammer vind.  

Een splitsing in de club heb ik ook nog meegemaakt, ik dacht dat het in 2002 plaatsvond.. Er was een 

conflict ontstaan over de toelating van een nieuw lid. Er waren een paar leden die tegen hadden 

gestemd. Het werd een slepende zaak. Het landelijk bestuur heeft geprobeerd te bemiddelen, maar dat 

mislukte. Een aantal leden heeft toen afscheid genomen van de club en dezen hebben een nieuwe 

afdeling opgericht in Drenthe.  

Ik heb de avonden van de Orde steeds met veel genoegen bijgewoond Het eerste jaar dat ik lid was 

kwamen wij bijeen in een café-restaurant in een passage waar nu het Groninger Forum staat. Het eten 

en de entourage waren niet zo denderend. Het bestuur wilde op zoek gaan naar een andere plek. Ik heb 

toen voorgesteld om naar het Land van Kokanje te gaan, en nadat ik enige informatie had ingewonnen, 

konden we daar, naar ieders tevredenheid, terecht.  

Vol verwachting kijk ik weer uit naar de etentjes, de lezingen en naar de leden die ik nu al bijna een 

jaar lang door de Corona crisis niet heb kunnen ontmoeten.  

 

Annemarie de Groot, schilderend lid 
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Hoe Ynskje Penning (2002) tot de Orde werd geroepen  

Het zal zo rond 2002 zijn geweest dat Cees Thijn bij mij op bezoek kwam. 

Hij was een collega van mijn overleden echtgenoot, dus ik kende hem al 

lang. Vermoedelijk vanaf 1972. (Dat is waarachtig bijna 50 jaar, Cees. We 

mogen wel een feestje houden!). 

Cees legde uit: De Orde van den Prince houdt zich bezig met de 

Nederlandse Taal en Cultuur. Zou het niet iets voor jou zijn om daar lid 

van te worden? Je schrijft boeken, maakt beelden en je bent historicus. Je 

zou er prima in passen.  

Ik was zo’n vijf jaar eerder al eens door Rolien Berkhoff benaderd, maar ik had het toen te druk 

met mijn zieke moeder, die op weg was naar haar levenseinde.  

Dat probleem bestond niet meer, dus ik zei: Ja Cees, dat lijkt me wel iets. 

Eerst een aantal keren op proef. Wat mij op viel was de plezierige onderlinge sfeer, het 

gespreksniveau, de interessante doelstelling en de boeiende lezingen. Ook vond ik het zeer 

prettig dat de Orde geen Serviceclub was! 

De bekende procedure om lid te worden kwam op gang. Ik doorliep die en werd goed genoeg 

bevonden! De installatie geschiedde in Vennebroek te Paterswolde. 

Marianne Stöver (samen met haar man toen eigenaar van Vennebroek), Arend Jan Julius en ik 

traden tijdens een feestelijke bijeenkomst met diner, gedrieën toe tot de Orde van den Prince. Lya 

Douwes, de partner van Cees Thijn was voorzitter. 

Jaren achtereen hadden we het Eindejaarsdiner in Vennebroek. Bewaar er zeer goede 

herinneringen aan. De familie Stöver verhuisde naar Turkije en verkocht Vennebroek. Sindsdien 

is het bij de Poll in Glimmen. Ook een perfecte omgeving voor zoiets feestelijks.  

Ik hoop dat daar nog heel wat nieuwe leden geïnstalleerd zullen worden. Maar bovenal hoop ik, 

dat ik nog lang lid kan zijn van deze inspirerende club! 

 

Ynskje Penning-van Staalduinen, 

Schrijvend lid 

Hoe Koos Trouw (2004) tot de Orde werd geroepen  

De erudiete Toos Saal-Zuurveen speelde, evenals bij Aimé Wijffels, een 

hoofdrol bij mijn toetreding tot de Orde. Zij was directeur van het 

Kinderboekenmuseum in mijn woonplaats Winsum, ook toen al “het 

mooiste dorp van Nederland”. Ze benaderde mij eerst in mijn functie als 

rentmeester van een subsidie-verlenende stichting, voor een financiële 

bijdrage aan haar boekenhuis. Kort daarna was het ook Toos die mij strikte 

penningmeester te worden van de Stichting Kinderboek-Cultuurbezit. Geen 

wonder dus dat Toos mij vervolgens voordroeg als lid van de Orde.  

Mijn installatie als Ordelid vond kort voor Kerst 2004 plaats. Maar Toos 

heeft mijn installatie niet mogen bijwonen, in juli 2004 overleed ze op 69-

jarige leeftijd. 

De installatiebijeenkomsten waren veelal in de Sociëteit van de Golf- en Country Club De Poll in 

Glimmen. Mijn installatie en die van enkele anderen vond echter plaats in het 

muziekinstrumentenmuseum Vosbergen in Eelde. Het werd een installatie met pure muzikale 

omlijsting door de conservator/eigenaar, die tevens een uiteenzetting gaf over de historie van de ten 

gehore gebrachte instrumenten. 

Bestuurlijk heb ik mij tussen 2008 tot 2018 verdienstelijk trachten te maken als secretaris-

penningmeester van onze afdeling. Door me de oude spreuk voor ogen te houden “tropenjaren tellen 

dubbel” heb ik extra voldoening beleefd aan deze dubbelfunctie. 

Bijzondere herinneringen heb ik niet alleen aan de gewestdagen Holland-Groningen maar ook aan de 

Algemene Ledendagen die ik in 2008 in Brussel en in 2014 in Ieper bezocht. Het ontmoeten van 

Vlaamse Ordeleden had iets speciaals en diepgaands. Maar er ontstonden ook onderlinge discussies 

over de verschillen tussen de lunch in Vlaanderen en die in Nederland. Bij de één werd wijn 

geschonken, bij de andere karnemelk. Bij het bestellen van een glaasje jus d’orange werd ik op de 

vingers getikt: in Vlaanderen heet dat, om zich niet te bezondigen aan Franse invloeden, ‘een sapje’. 

Frappez toujours, et allez dan maar. 

Binnen de eigen gelederen mocht ik tweemaal een presentatie houden. Die waren gerelateerd aan mijn 

dagelijkse job, het watermanagement. Als secretaris van het waterschap Ommelanderzeedijk heb ik 

mijn steentje bijgedragen bij het op Deltahoogte brengen van de Groninger zeedijken. Rond 2017, dat 

is 300 jaar na de stormvloed en dijkdoorbraak van 1717 was mijn lezing gebaseerd op de stormvloeden 

in Nederland en meer specifiek die in het Groningerland. 

Ik ervaar het als uiterst boeiend kennis te nemen van ieders specialisme.  

Het aanbod in onze afdeling is gelukkig groot en divers. 

 

Koos Trouw, Schots lid 
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Hoe Jan Kiewiet (2004) tot de Orde werd geroepen  

 Eigenlijk kwam  alles door Buddy Zuurveen en Me-too Saal. De twee hondjes van 

Toos Saal-Zuurveen. Twee buurtgenoten van ons in het Winsumer wijkje dat mede 

door de echtgenoot van Toos, prof. Cees Saal, was ontworpen. De hondjes – een 

foxterriër en een Yorkshireterriër – maakten elke dag met ‘mammie’ Toos een 

wandelingetje door de buurt. Op een prachtige dag, zo tegen het einde van de vorige 

eeuw, kwam het contact tot stand tussen de hondjes, Toos en onze twee zoons. En: 

het klikte. Vanaf dat moment werden onze zoons een soort ‘uitlaatservice’; Buddy 

en Me-too ontdekten dat er meer was dan de Hamrik en wij ontdekten Toos. Een 

beetje excentriek, altijd helder rood haar – het moet een behoorlijk agressieve 

spoeling zijn geweest! - en vol verhalen over de wereld, maar in het bijzonder over ‘haar kindje” (het 

Kinderboekenmuseum) en de Orde van den Prince. Bijna op evangeliserende toon bracht ze beide 

onderwerpen. En met succes: in 2004 werd ik lid van de Orde en in datzelfde jaar voorzitter van de 

Stichting Kinderboek Cultuurbezit. Helaas – Koos Trouw refereert er in zijn bijdrage voor dit boekje 

ook aan - ook het jaar dat Toos overleed. 

De Nederlandse taal is altijd mijn broodwinning geweest. En dat heel veel jaren in het bastion van het 

Nieuwsblad van het Noorden aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen en later op een desolaat 

industrieterrein naast een melkfabriek. Niet vreemd daarom dat in mijn bijdragen aan de bijeenkomsten 

van de Orde de taal altijd een centrale plek innam. Variërend van een lezing – met  Leen van Wijk - 

over Nederlands grootste schrijver (volgens ons beiden tenminste) Willem Frederik Hermans – tot de 

invloed van het ‘volkse’ Vlaams in de commentaren bij de registratie van wielerwedstrijden op de 

Belgische televisie. Als voorzitter van het KinderBoekenHuis mocht ik een paar jaar geleden nogal wat 

leden ontvangen in Winsum, kort nadat het nieuwe onderkomen in gebruik was gekomen. 

En de niet-taal gerelateerde onderwerpen van de Orde-lezingen? Heerlijk om meer te weten te komen 

over andere onderwerpen en anders is er altijd nog het “Nederlands kwartiertje’. Bovendien: je moet 

niet te eenkennig worden! 

PS: Buddy Zuurveen en Me-too Saal zijn na het overlijden van Toos tot hun dood opgevangen in onze 

familie. Hun laatste rustplaats in een uithoek van onze tuin en onze huidige hond Ollie – een graver uit 

de hors categorie - laat dat hoekje ongemoeid. Waarschijnlijk ook een beetje uit respect voor ‘mammie’ 

Toos. Dat maken wij er tenminste van. 

 

 

Ollie mist ze wel 

Hoe Arend-Jan Julius (2005) tot de Orde werd geroepen  

 

Medio 2005 was het Annemarie de Groot die mij vroeg of ik kennis 

wilde maken met de afdeling Groningen van de Orde van den 

Prince en wel tijdens de viering van het vierde lustrum in september 

2005. 

 

In het Familiehotel werden wij opgewacht door Aimé Wijffels als 

heraut en verwelkomd door de zeer charmante voorzitter Lya 

Douwes. Het was een zeer plezierige en muzikale avond waarbij de 

toenmalige gewestpresident ( de toevoeging president kon ik niet 

goed plaatsen) Jacob Santema, de Orde plaatste in het politieke 

Vlaamse landschap van destijds. Dit veroorzaakte bij mij een zekere 

vrees dat de Orde een radicale politieke organisatie was.  

Men verzekerde mij echter dat dit geenszins het geval was. 

De sfeer in de afdeling en de organisatie van de avonden in het huis van Kokanje waren 

vriendelijk en inspirerend. Aangezien de bijeenkomsten altijd maandelijks op dezelfde avond 

worden gehouden is dit ook met een drukke praktijk goed in de agenda te passen. Zeer 

memorabel was mijn installatie samen met Marianne Stöver in de stijlvolle ambiance van het 

landgoed Vennebroek.  

Naast de lokale bijeenkomsten vormen de gewestelijke activiteiten een mogelijkheid locaties 

te bezoeken waarbij de deuren alleen voor de Orde worden geopend. Voor de instelling van 

het gewest Noord-Nederland per 1 september 2012 vormden wij één gewest met Holland; bij 

deze ‘scheiding’ is destijds afgesproken nog tien jaar -en wellicht daarna- de gewestdagen 

alternerend te organiseren. Zeer goede herinneringen heb ik dan ook aan deze dagen in 

Kennemerland, Haarlem en Amsterdam naast onze ‘noordelijke’ dagen in Zwolle, 

Veenhuizen, Groningen en Eems-Dollard. Deze dagen zo’n anderhalf jaar te missen valt 

zwaar; daar kan geen Zoom tegenop. 

Met Princegroet 

 

Arend-Jan Julius, president gewest Noord Nederland 
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Hoe Kees Thijn (2006) tot de Orde werd geroepen  

 
Het helaas vroegtijdige overlijden van mijn, toen 69-

jarige, echtgenote aan de ziekte van Alzheimer 

(augustus 2004) betekende voor mij een heroriëntatie 

op de toekomstige jaren.  

In Tynaarlo bewoonde ik een grote oud-Saksische 

boerderij met een groot erf en allerlei dieren. Enige 

tijd daarna werd ter gelegenheid van de opening van 

het nieuwe gemeentehuis in Vries een bijeenkomst 

georganiseerd waarbij ik in gezelschap van een aan 

mij bekende wethouder aangesproken werd door Lya 

Douwes, die mij condoleerde met het overlijden van 

mijn echtgenote.  

 

De blik uit haar ogen overrompelde mij en was vervuld van betrokkenheid.  Na enkele 

maanden nam ik het initiatief om contact met haar op te nemen en dat resulteerde in een 

diepe genegenheid wederzijds.  

Zij was lid van de Orde en maakte mij enthousiast om me aan te melden als aspirant-lid. 

Dit gaf een positieve wending aan mijn leven en ik kwam in contact met de andere leden. 

Lya werd voorzitter van de Orde in Groningen en werd zelfs in 2008 gevraagd om 

internationaal voorzitter van de Orde te worden. Zij heeft dit mede vanwege onze 

wederzijdse liefde afgewezen.  

Samen met haar heb ik talrijke interessante reizen kunnen maken zoals naar Hawaii, 

Argentinië, Israël ed. Helaas overleed deze veelzijdige vrouw reeds in oktober 2009.  

Voordien en sedertdien had ik samen met de leden Kees Dijkhuizen, Edward Gerner en 

Jan Kiewiet het biljartgezelschap “Club zonder naam” opgericht. Meestal eens in de twee 

maanden komen we in mijn ruime appartement in Groningen bij elkaar en meestal 

bespreken we eerst de politieke situatie in de wereld, vervolgens de persoonlijke 

gebeurtenissen waaronder de vakanties van een ieder. Daarna wordt onder het genot van 

een alcoholisch drankje de wedstrijd gespeeld. Daarbij speelt humor vaak de boventoon. 

De door mij sinds de start geschreven “verslagen” van de CZN zijn onlangs gebundeld in 

een boekwerkje dat in een beperkte oplage is uitgegeven.   

De Orde heeft mijn leven dus een andere wending kunnen geven en daar ben ik dankbaar 

voor! 

 

Kees Thijn, Schilderend lid 

Hoe Leo Kerklaan (2006) tot de Orde werd geroepen  

Ja, dat is een goede vraag die me aan het denken heeft gezet. Hoe verliep 

mijn kennismaking ook al weer, en wat zijn enkele andere indrukken uit 

mijn Orde geschiedenis die ik hier wil noemen? Nu ben ik niet zo sterk in 

geschiedenis; ik heb de grootste moeite om te bedenken in welk jaar ik ook 

al weer lid geworden ben. Ik kon het trouwens ook niet achterhalen op de 

website van de Orde.  

Ik ben al vele jaren lid, maar ik herinner mij de inauguratie nog goed. Ik 

werd tijdens een feestelijke bijeenkomst samen met Rudy Dierckx 

geïnaugureerd. De Keure was toen voor mij een nog onbekende grootheid 

voor het bepalen van mijn handelen. Maar mijn meter -Lea Schepel- had me op de bijeenkomst, de 

Orde-rituelen en de Orde-structuur (presidium, gewesten en afdelingen) uitstekend voorbereid.  

Ik mocht bij die gelegenheid een kleine spreekbeurt houden. Ik heb dat gedaan over onze leidraad 

‘Amicitia én tolerantia’, nadat ik me daar tevoren nog eens grondig in verdiept had. Die twee 

woorden zeggen veel en zijn ook van toepassing buiten de Orde. Wellicht had Tjeenk Willink ze 

kunnen gebruiken in plaats van ‘Matiging en vertrouwen’.   

Goed, nu even terug naar de vraag hoe ik bij de Orde ben gekomen. Ik ga er -totdat het tegendeel is 

aangetoond- vanuit dat dit in 2006 is geweest. Het begint als Aimé Wijffels bij mij aan de 

keukentafel in Dronrijp tussen en neus en lippen oppert dat hij ‘wel iets wist dat mogelijk iets voor 

mij zou zijn’. Je spitst je oren en je belangstelling is gewekt. Ik had toen niet kunnen bevroeden dat 

hij mij voor een kennismaking mee wilde nemen naar een Orde-bijeenkomst in Groningen.  

Trouwens ‘Orde van den Prince’; ik had er geen voorstelling bij. Laat ik maar eerlijk toegeven dat ik 

aanvankelijk dacht dat de Orde een wat oubollig gezelschap was van vooral oude heren met een 

teveel aan tijd. Bij mijn eerste kennismaking merkte ik gelukkig alras dat de afdeling Groningen een 

uitnodigend en boeiend gezelschap was. En -gelukkig maar- het bestond niet uitsluitend uit oude 

heren. Ik bedoel dat er ook hele interessante vrouwen in het gezelschap verkeerden.  

Inmiddels kan ik vaststellen dat de Orde een steeds inclusievere organisatie is geworden. Mogelijk 

zou het wat zijn om dit nog wat verder op te rekken, ik bedoel dan vooral wat leeftijd betreft. Ooit 

was er een voorstel om ook studenten toe te laten; en ik vind eigenlijk dat dit nog steeds wel een 

optie is. Waarom? Omdat er dan steeds weer nieuwe interessante mensen lid worden, die heel 

interessante lezingen met actualiteitswaarde zouden kunnen houden.   

Wat dat betreft moeten we maar eens terugdenken aan de vaccinatielezing van Rob Meloen (in 

2014). Zelf heb ik ook enkele malen iets mogen vertellen over mijn werk, zoals in 2017 over 

capacity building in ontwikkelingslanden. Ik hoop dat deze bijdrage voldoende antwoord geeft op 

de vragen van het organiserend comité. Duidelijk zal zijn dat ik met veel plezier lid ben en blijf van 

de afdeling Groningen.  

Daar gaat niets boven! 

 Leo Kerklaan, raadgevend lid 
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Hoe Leen van Wijk (2009) tot de Orde werd geroepen  
 

Dat aan de weg van vele mannen door vrouwen richting wordt gegeven 

heb ik ruim 10 jaar geleden opnieuw mogen beleven. Meerdere malen 

ben ik door onze vriendin en buurvrouw Ynskje Penning erop gewezen 

dat de Orde een brede aanvulling op mijn belangstelling voor literatuur 

en muziek, dus cultuur, zou zijn. Nieuwsgierig bezocht ik een eerste 

avond als gast. Arend-Jan en Koos zwaaiden op dat moment nog het 

vaandel, of liever gezegd de banier.  

Zoals zo vaak wordt de vereniging niet in de eerste plaats door haar 

statuten gevormd, maar door haar leden. De gezelligheid (een typisch 

begrip uit de Nederlandse cultuur) en belangstelling die een ieder uitstraalde tijdens die eerste 

bijeenkomst in het “Land van Kokanje” gaf je meteen het gevoel dat je meer dan welkom was. 

Tegenwoordig krijgt men zelfs een maaltijd aangeboden die verder gaat dan alleen een 

clubsandwich. 

Gezien mijn niet-criminele achtergrond vormde de toelating tot het aspirant lidmaatschap geen 

probleem. De zeer verschillende lezingen over diverse onderwerpen waren dermate overtuigend 

dat het al snel duidelijk werd dat het lidmaatschap een echte verrijking zou zijn en dus eigenlijk 

niet geweigerd kon worden zonder je zelf te kort te doen. De installatie tijdens de eindejaar 

bijeenkomst, bekrachtigd door de ondertekening van “de Keure” nog op echt oud perkament, was 

dan ook de logische vervolgstap. 

De belangrijkste eigenschappen van onze Ordeleden zijn vriendschappelijkheid en 

verdraagzaamheid zonder voorop gezette mening, waarbij de ander zoveel mogelijk vrij wordt 

gelaten. Helaas werd dit niet door alle leden zo opgevat. Hierdoor heeft een van de leden zich 

teruggetrokken. Ook hier geldt dat berouw na de zonde komt. Maar we zijn hem wel dank 

verschuldigd voor een culturele reis naar Rome met onder andere het bezoek aan meerdere 

kerken, graven en musea waarbij, dankzij de inzet van andere Orde leden, er ook culinaire 

hoogtepunten waren. 

De laatste jaren zijn er een groot aantal nieuwe leden toegetreden, wat ongetwijfeld, ondanks de 

huidige beperkingen, zal leiden tot een aantal inspirerende initiatieven. Cultuurbehoud is een 

belangrijk onderdeel van ons zelfbeschikkingsrecht binnen Europa, het uitdragen van deze cultuur 

vormt hiervan een belangrijk onderdeel.  

Mijn eigen bijdrage tot nu bestaat uit een tweetal voordrachten. In de eerste voordracht heb ik een 

overzicht trachten te geven van de ontwikkeling van de geneeskunde vanaf haar prille begin, de 

tweede voordracht bevatte een overzicht van het werk tot 1953 van mijn favoriete schrijver W.F. 

Hermans. Daarnaast schreef ik ooit een verloren gegaan sonnet over ons lokale bestuur dat door 

de NT&C commissie unaniem als winnaar werd uitgeroepen. De rol van penningmeester heb ik 

van Koos mogen overnemen tot mijn verhuizing. Op dit moment ben ik namens ons gewest lid 

van de financiële klankbordgroep en hoop hierdoor naar de toekomst mede richting te geven aan 

lokale, nationale en internationale initiatieven. 

 

Leen van Wijk, Hollands lid 

Hoe Dato Steenhuis (2011) tot de orde werd geroepen  
 

   Waarschijnlijk is het “selectieproces” bij weinig leden zo grondig geweest en 

verlopen als in mijn geval. Op een dag, zo'n jaar of tien geleden werd ik door 

Arend-Jan Julius gevraagd om een lezing te houden voor een mij volstrekt duister 

gezelschap de “Orde van de Prince”. Het moest over tolerantie gaan, één van de 

kernwaarden van het gezelschap, zo werd mij medegedeeld. Ik wist van de prins 

geen kwaad en dus stemde ik toe.  

   Hoe kon ik ook weigeren? Trudy en ik waren al jaren bevriend met Esther en 

Arend-Jan en die beiden hadden nimmer nagelaten het verheven karakter van dit 

gezelschap te beschrijven. 

   Ik moest me dus wel vereerd voelen om voor zo'n illustere groep mensen een 

lezing te mogen, nog wel op een gewestdag. Over tolerantie, dat wel. 

   Nu ben ik persoonlijk helemaal niet zo verdraagzaam. Ik erger me snel, zowel 

aan het gedrag van vele mensen als aan allerlei dingen. Maar dat zeg je natuurlijk 

niet tijdens zo'n lezing. Ik weet niet meer wat ik wel gezegd heb - de tekst is 

zoekgeraakt en doet er in deze context verder ook niet toe – maar men zei wel dat 

men het mooi vond. 

   In ieder geval was het kennelijk voldoende, om enige tijd later door Arend-Jan 

te worden gevraagd om lid van de Orde te worden. Nadat mijn onwetendheid 

over dat gezelschap was weggenomen, heb ik toegestemd en daarvan, tot op 

heden, geen spijt van gehad 

  

Dato Steenhuis, relativerend lid 
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Hoe Mare Sliedrecht (2011) tot de Orde werd geroepen 

Zejde Rabinovitsj is de hoofdpersoon uit de roman De vier 

maaltijden door Meir Shalev, een Israelische schrijver. Zejde 

is het buitenechtelijke kind van Judith en drie mannen 

beschouwen hem als hun zoon. Volgens eigen zeggen erfde hij 

van Mozes Rabinovitsj een boerenbedrijf, een stal en 

geelblond haar. Van Jakob Sjenfeld erfde hij een mooi huis, 

een mooi servies, lege kanariekooien en hangende schouders. 

Van de sojcher, de veehandelaar Globerman, erfde hij een 

kniepele geld en enorme voeten. 

Is het niet fantastisch om losgezongen van de werkelijkheid een eigen wereld met andere 

wetmatigheden te scheppen? Schrijvers, filmers, dichters, componisten kunnen dat, 

beeldend kunstenaars ook.  

Ook ik heb drie vaders. 

Vader één staat voor de feitelijke wereld. Van deze vader, die soms wat adhd-trekken kan 

hebben, heb ik de hang naar onderdompeling in de volheid van het leven geërfd. De 

nieuwsgierigheid naar steeds weer nieuwe ervaringen.  

Vader twee vertegenwoordigt de droomwereld. Van hem erfde ik zowel de dag- als de 

nachtdromen; dromen die zonder dat je erom vraagt zich aan je opdringen. De 

dagdromen hebben iets lieflijks en zijn meestal verbonden aan verlangens, en soms aan 

angsten. Op de dromen van de nacht kun je geen peil trekken. Ze zijn absurd, gemeen, 

verontrustend, opwindend en dikwijls onbegrijpelijk en verwarrend.  

Vader drie is de herinnering. Met herinneringen is iets raars aan de hand. Ze komen 

lukraak naar boven en zijn zeker niet altijd waarheidsgetrouw, laat staan dat ze in een 

chronologische volgorde in ons geheugen zijn opgeslagen. Zoals Nooteboom in de 

roman Rituelen in een onvergetelijke zin schreef: ‘De herinnering is een hond die gaat 

liggen waar hij wil’. 

Deze drie vaders strijden om erkenning en tegelijk houden ze mij, met al hun verschillen, 

op de een of andere manier wel op een bepaald spoor – mijn spoor. 

Bovenstaande tekst schreef ik als student 

in het examenjaar van academie Minerva 

(2010-2011). Hij illustreert mijn 

verwarring van die periode.  

Mijn moeder verliet ons voorgoed en ik 

ontmantelde het huis van mijn jeugd; 

zoveel spullen, brieven, zoveel 

herinneringen.  

Vaarwel Zeist.. 

 

De andere grote verandering betrof mijn maatschappelijke positie. Na bijna veertig 

jaar docentschap (Hanzehogeschool) werd mijn professie nu beeldend kunstenaar. 

Ik moest mezelf opnieuw uitvinden. Nieuwe dingen, andere dingen doen. 

Toen kwam Arend Jan Julius met de uitnodiging om lid van de Orde te worden. 

Ook mijn lief Henk Harbers werd gevraagd. Hij was belangstellend maar vond dat 

hij al teveel clubjes had 

En ik kon aanvankelijk moeilijk besluiten of ik wel bij deze Orde wilde horen. Was 

die niet te traditioneel, te elitair, te veel naar binnen gekeerd?? Het tegendeel bleek 

waar: aardige respectvolle mensen, een open sfeer, boeiende lezingen, gezellige 

diners en excursies. December 2012 werd ik geïnstalleerd. Arend Jan nam de 

honneurs van peter Aimé waar. 

De reis naar Rome in 2014, zo uitmuntend georganiseerd door Geert Hovingh, 

zorgde voor cohesie en verdiepte vriendschappen.   

Ik verheug me erop elkaar weer ‘echt’ te ontmoeten. 

 

Mare Sliedrecht, scheppend lid 
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Hoe Hans van de Sande (2012) tot de Orde werd geroepen  

Mijn oude vriend Lars van Nigtevegt is gehuwd met Jeanette de Graaf, 

een meisje uit Veendam. Af en toe bezocht ik ze in het oer-Gelderse stadje 

Huissen. In onze vrolijke conversaties kwam af en toe de naam Orde van 

den Prince op zo’n wijze opduiken dat ik op een gegeven moment daar 

verheldering over verlangde. Die kreeg ik en bovendien werd ik gevraagd 

een lezing voor het gewest Arnhem te geven. Lezingen houden (ofwel 

‘praatjes verkopen’) was immers na mijn pensionering mijn vak 

geworden.  

Ik toog dus naar Apeldoorn, de plaats waar mijn jeugd zich afspeelde en in 

de Apeldoornse sociëteit maakte ik kennis met een groot aantal mensen die me het gevoel gaven dat 

ik ze eigenlijk al lang kende en temidden waarvan ik me zeer op mijn gemak voelde. Dus vroeg ik 

Jeanette, die inmiddels voorzitter van de afdeling Arnhem was geworden (en het later tot president 

van het gewest Oost Nederland bracht) of er in Groningen ook zoiets was en ja, dat bleek zo te zijn.  

Ze heeft mijn naam doorgegeven aan afdelingsvoorzitter Arend-Jan Julius en spoedig kreeg ik twee 

heren, Arend-Jan en Koos Trouw, op bezoek om te kijken of ik wel van het goede soort was.  

Kennelijk was dat zo, want ik werd eind 2012 uitgenodigd voor een bijeenkomst. Evenals dat in 

Gelderland het geval was geweest, beviel het gezelschap me zeer. Er waren enkele oude bekenden 

bij (onder anderen Annemarie de Groot, die mijn Meter werd), maar ook vele nieuwe gezichten, die 

inmiddels zeer vertrouwd zijn geworden en waarvan ik verschillenden tot mijn vrienden reken. 

Ik heb me vaak afgevraagd wat nu het unieke van de Orde is, waardoor zovele leden zich er zo op 

hun plaats voelen. Voor mij althans is een belangrijke factor het niveau van de gesprekken. Raak je 

met een medelid in gesprek dan is het geen probleem als je een opmerking maakt over iets dat 

Schopenhauer ooit zo treffend en controversieel formuleerde (Bv.:De eerste veertig jaren geven ons 

de tekst, de volgende veertig het commentaar daarop), maar ook niet als je het hebt over een 

onderdeel van de moderne cultuur, zeg maar het gedachtegoed van bepaalde politici. Je krijgt altijd 

een gesprek van niveau terug. Bovendien is iedereen gretig om wat nieuws te leren, een 

omstandigheid die voor iemand die zijn hele leven docent is geweest, niet slecht uitkomt. Een 

belezen, onbevooroordeeld en geïnteresseerd slag mensen, dat als geen ander de zinspreuk van de 

Orde waarmaakt: Vriendschap en verdraagzaamheid. 
 

Hans van de Sande, dichtend lid 

 

 

Hoe Anneke Hooymans (2013) tot de Orde werd geroepen  

 

Twee keer per jaar afwisselend ten huize van de familie Penning en 

ten huize van de familie Schweitzer genoten Laurens, Nico, Ynskje en 

ik van elkaars gezelschap, een goed gesprek en een voortreffelijke 

maaltijd. Ynskje en Nico daagden elkaar uit met gewaagde kook 

experimenten, die tongstrelend waren.   

Tijdens een van de diners kwam de Orde van de Prince ter sprake. 

Ynskje vertelde er enthousiast over. Ik kon me er niets bij voorstellen. 

Het deed mij denken aan een politieke beweging. En daar voelde ik 

niets voor. Totdat er weer samen gegeten werd en Ynskje de Orde 

opnieuw ter sprake bracht: een gezellige vrienden club, goede 

gesprekken, interessante sprekers, goede sfeer. In Wikipedia las ik meer over de Orde: een 

apolitiek genootschap dat zich inzet voor taal en cultuur van de Nederlanden. Dat stelde mij gerust.  

Het was 2013 en mijn pensioen kwam in zicht. Dat maakte mede dat ik gehoor gaf aan de roep van 

Ynskje. Enkele weken later kwamen Arend-Jan Julius en Koos Trouw op bezoek om het reilen en 

zeilen van de afdeling toe te lichten en te zien of ik wel in de groep paste. Kennelijk was dat het 

geval.  

In februari 2013 bezocht ik voor het eerst een bijeenkomst en in december volgde de installatie 

samen met Hans van de Sande en Rob Meloen. Ynskje Penning werd mijn meter.  

In oktober 2014 werd door Geert Hovingh, een van de leden van de afdeling Groningen een reis 

naar Rome georganiseerd. Ongeveer de helft van de leden, en mijn zus en ik, gingen mee. Het 

werd een bijzondere belevenis. Het was een perfecte manier om in korte tijd leden echt te leren 

kennen.  

In 2017 nodigde onze voorzitter Ynskje Penning mij uit het secretariaat van Koos Trouw over te 

nemen. Koos had zijn zaakjes prima in orde. Dat maakte dat ik niet lang hoefde na te denken. Het 

penningmeesterschap dat Koos ook uitvoerde ging naar Leen van Wijk.  

 

Anneke Hooymans, secretaris afdeling Groningen 
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Hoe Rob Meloen (2013) tot de Orde werd geroepen  

 

Een aantal jaren geleden maakte Geert Hovingh mij attent op het 

bestaan van een interessant gezelschap  waar hij toen lid van 

was, de Orde van den Prince. Een vereniging met als doel het 

uitdragen en promoten van de Nederlandse taal en cultuur in 

Vlaanderen en Nederland. Maandelijks werd daartoe een  

bijeenkomst gehouden waar wat gedronken en gegeten werd,  

afgesloten met een interessante lezing. Een lezing die gezien de 

ruime doelstelling van de Orde over vrijwel elk onderwerp kon 

gaan.  

Dat leek mij wel wat.  Na geïntroduceerd te zijn ben ik lid 

geworden.  Inmiddels loop ik alweer een aantal jaren mee.  Jaren 

waarin ik, in aangenaam gezelschap van mensen met 

verschillende achtergronden, genoeglijke  en interessante bijeenkomsten heb bijgewoond en 

van tijd tot tijd heb deelgenomen aan een excursie.  

 

Niet dat het belangrijk is maar één ding heb ik nooit begrepen: een belangrijk doel van de 

Orde is het uitdragen en promoten van de Nederlandse taal. Frans en Duits sprekende 

Belgen kunnen daarom geen lid worden. Op zich begrijpelijk. Desondanks bestaat er een 

Friese afdeling. Ik vraag me dan ook af of die afdeling echt de Nederlandse taal in Friesland 

uitdraagt en promoot en zo ja hoe ze dat doen.  Misschien iets voor een lezing? 

 

Rob Meloen, tekenend lid 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe Roelie Broekhuis (2017) tot de Orde werd geroepen 

Mijn eerste kennismaking met de Orde van de Prince verliep via 

Ynskje Penning. Via mijn werk kwam ik regelmatig met Ynskje in 

aanraking en bij één van onze overleggen bij haar aan tafel vertelde ze 

over de Orde van de Prince: het leukste genootschap was waar ze lid 

van was. Ze dacht dat ik daar ook wel zou passen. Omdat de kinderen 

bijna het huis hadden verlaten en ik weer tijd had om een sociaal leven 

op te pakken, heb ik me laten overhalen. Tot mijn grote verrassing 

bleek Koos Trouw -die ik kende als secretaris van molenstichting 

Hunsingo - het kennismakingsgesprek te voeren samen met Arend-Jan 

Julius. Het was een inspirerende ontmoeting en twee weken later 

woonde ik de eerste bijeenkomst bij.  

Ik was totaal verrast door de gesprekken en de hartelijkheid van mijn disgenoten. In de meeste 

gezelschappen luister ik naar wat andere mensen te vertellen hebben, maar nu kwam het gesprek 

van twee kanten. Ik kan me herinneren dat Kees en Mare naast me zaten en dat Annemarie en 

Anneke zich over mij ontfermden in opdracht van Ynskje die zelf niet aanwezig kon zijn. Als ik 

me niet vergis ging de lezing over Simon Vestdijk. De vriendschappelijke sfeer in combinatie 

met belangstelling en nieuwsgierigheid vond en vind ik altijd weer inspirerend. Ik leer veel, hoor 

veel en kan gewoon mijzelf zijn.  

Via Arend-Jan heb ik ook kennis gemaakt met het grotere geheel van de Orde. Er zit nog een 

wereld rondom onze eigen afdeling die het ontdekken meer dan waard is. De beleving  en het 

maatschappelijke belang van Nederlandse taal en cultuur is in Vlaanderen toch anders dan in 

Nederland, met een grote ambitie om die cultuur te delen in een aanpak tegen laaggeletterdheid. 

Wat wij met de Vlamingen gemeen hebben is de behoefte om cultuur te verrijken met culinaire 

genoegens. In deze wereld van zoom en afstand mis ik dat nog het meest. Samen eten en vooral 

samen friet eten. Ik ken geen gezelschap waar de schalen met patat zo worden verwelkomd. 

Ynskje heeft gelijk gekregen: de Orde biedt onderdak aan leuke mensen.  

 

Roelie Broekhuis, Behoedend lid 

 

 

 

Een stukje erfgoed 
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Hoe Petra Broomans (2017) tot de Orde werd geroepen  

 

Als student wilde ik altijd vrij van verenigingen zijn. De 

tradities, regels en rituelen van studentverenigingen als Vindicat 

of Albertus Magnus leken me vrijheidsbeperkend. Ook de 

afgevaardigden van de Groninger Studenten Bond, die aan de 

deur kwamen om mij te bekeren, liet ik onverrichterzake verder 

gaan. In mijn herinnering droegen ze altijd geitewollensokken. 

Pas toen ik een jaar aan de Universiteit van Uppsala in Zweden 

studeerde, moest ik er aan geloven. Het was daar verplicht om 

lid te zijn van een van de 13 oude en eerbiedwaardige 

’studentnationer’ (studentennaties = studentenverenigingen), 

anders kreeg je geen officiële studentenkaart. Met die kaart kon 

je goedkoper boeken kopen en door Zweden reizen. Eenmaal lid van een studentenvereniging 

kon je naar alle studentenkroegen. Was je in die tijd jong, maar geen student, dan waren de 

enige uitgaansmogelijkheden de straat of dure dansrestaurants. Een andere mogelijkheid was 

om een blitse grote oude Amerikaan te restaureren en op zaterdagavond rondjes te rijden op 

jacht naar een mooie meid. 

In Uppsala maakte ik noodgedwongen kennis met de tradities en rituelen van de 

studentennaties. Ze werden  in de zeventiende eeuw opgericht en verworven in de loop der 

eeuwen heel wat kapitaal door giften van oud leden en door studentenhuizen te bouwen en 

kamers te verhuren. Een van de studentennaties kon het zich in de jaren ‘60 zelfs veroorloven 

om een nieuw verenigingsgebouw onder architectuur van de wereldberoemde Finse architect 

Alvar Aalto te laten bouwen.  

Een van de tradities die ik in dat studiejaar heb meegemaakt was het lentebal. Dat wordt in 

mei door alle studentennaties op dezelfde dag georganiseerd en in de weken vooraf is het 

druk in de winkels die galakleding verkopen. Het lentebal wordt voorafgegaan door een 

galadiner met veel speeches en studentenliederen. Tijdens een studentenlied werd je geacht 

om op je stoel te gaan staan. Voor sommigen was dat een beetje moeilijk, want de glazen 

werden continue bijgeschonken. Na het bal trokken alle studenten om 6 uur in het 

ochtendgloren traditiegetrouw massaal naar de binnenplaats van een van de studentennaties 

om het laatste glas op de lente te heffen en het, eenmaal leeg, op de stenen kapot te slaan. 

Hoorde je in de winter het knisperen van de sneeuw onder je laarzen, na het lentebal liep je 

met je naaldhakken door knarsend glas. 

Het lijkt een lange aanloop tot mijn weg naar de Orde, maar het heeft er toch mee te maken. 

Op een zonnige middag voorjaar 2016 genoten Iván en ik samen met mijn oud-promotor 

Godelieve Laureys en haar echtgenoot Carsten van een heerlijk glas wijn op de patio. 

Godelieve, bij een ieder bekend als ‘de President’, zei mij heel beslist dat de Orde echt iets 

voor mij was en dat ik Ynskje Penning maar eens moest bellen. Ik had als zovelen nog nooit 

van de Orde gehoord en waarom zou deze club ’echt iets voor mij zijn’?  

 

Toch belde ik Ynskje en meldde me aan voor de derde Abt Emo lezing op 4 juni 2016 in het kerkje 

van Wittewierum. Na de lezing stroomde het kerkje leeg en kwam ik een paar bekenden tegen die 

stom verbaasd uitriepen: Maar Petra, wat doe jij hier!? Hoe ben jij hier gekomen!? Misschien wisten 

ze van mijn verenigingsschrik? Maar Ynskje nodigde mij allerhartelijkst uit om een keer naar een 

bijeenkomst in het Land van Kokanje te komen. Ik trof daar een heel diverse groep vriendelijke, 

erudiete, kunstzinnige en bijzondere mensen. Het motto ’Amicitia en Tolerantia’ van de Orde 

van den Prince en het streven om de Nederlandse taal- en cultuur te bevorderen spraken mij aan. 

Rituelen waren er ook in overvloed: eerst de kennismaking, het aspirant lidmaatschap, het bezoek aan 

huis door de voorzitter en secretaris. Dan de aanname als lid en tenslotte de initiatie. 

Ook de opzet van de bijeenkomsten met borrel vooraf, het diner, de huishoudelijke mededelingen en 

de lezing kwamen mij voor als gegoten in een ongeschreven traditie. Heel bijzonder vind ik het ritueel 

van de installatie van een nieuw lid, het doet mij denken aan de rituelen in Uppsala.  

In december 2017 werd ik geïnstalleerd en reeds in september 2020 volgde ik Ynskje op als 

voorzitter. Dat viel middenin de harde regels van het COVID-19 tijdperk en dat maakte dat veel 

dingen opnieuw moesten worden uitgevonden. Onze afdeling is echter niet lamgeslagen en bleek een 

zeer creatieve club. We schreven heel wat af voor de corona kerstbundel en nu weer voor dit 

lustrumboek.  

Ook is voor de bijeenkomsten een ZOOM ritueel ontwikkeld. Hopelijk ga ik niet de annalen in als die 

ZOOM-prinses en kunnen we spoedig de traditie van het samen dineren en discussiëren na een 

boeiende lezing weer in ere herstellen. 

Petra Broomans, Voorzittend lid 
 

 

Met zicht op Stockholm 
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Hoe Ted Nicolaï (2018) tot de Orde werd geroepen  

Het was tijdens een ongelooflijk indrukwekkende reis van twee weken op en om de eilanden van 

Spitsbergen eind augustus 2017 dat mijn echtgenote Maria en ik Ynskje 

Penning voor het eerst ontmoetten. Vanaf de tweemaster Noorderlicht ging 

ons gezelschap van twintig personen vrijwel dagelijks aan land om 

walvisvaardergeschiedenis en fascinerende natuur te aanschouwen. Bij het 

bereiken van het noordelijkste puntje van de reis op 80.05 graden 

noorderbreedte trakteerde de kapitein het reisgezelschap op een glaasje 

jenever (zie hiernaast). 

De uren aan boord werden doorgebracht met turen door verrekijkers en 

foto’s maken, met genieten van heerlijke maaltijden, boeken lezen en slapen 

in krappe tweepersoons kooien. En met onderling uitwisselen van de 

dagelijks nieuwe ervaringen die vervolgens leidden tot verdiepende 

gesprekken, voor mij met name ook met Ynskje. En van haar vernam ik voor 

het eerst van de Orde.  

Terug in eigen land volgde een leuke verrassing: Ynskje nodigde Maria en mij uit voor het uitstapje van 

de Orde naar Harlingen op 23 september. We bezochten er de in aanbouw zijnde kopie van de Willem 

Barentsz, expeditieschip uit 1596, en het hotel Zeezicht waar interessante lezingen plaatsvonden 

gevolgd door een lekker diner. Ondertussen maakten we kennis met de deelnemende leden van de 

afdeling Groningen.  

Ynskje liet er geen gras over groeien en polste mij snel erna hoe het beviel en of ik belangstelling had 

ter nadere kennismaking de maandelijkse bijeenkomst op te luisteren. Ik had, pas met pensioen, er 

meteen oor naar en tijd.  

Even terug in de tijd. Op mijn elfde jaar terug in Nederland na verblijf van acht jaren met mijn ouders 

en zusje in enkele Aziatische landen waarvan de laatste vier jaar op een Engelstalige lagere school, was 

het een worsteling het geschreven Nederlands machtig te worden. Deze worsteling sloeg geleidelijk om 

in een blijvende liefde voor de Nederlandse taal en cultuur en leesplezier in het tijdschrift Onze Taal 

vanaf begin studietijd.  

Op mijn eerste bijeenkomst van de Orde in het Land van Kokanje in februari 2018 trof ik Kees 

Dijkhuizen, An Mellema en Annemarie de Groot, die ik alle drie al kende. Dit droeg eraan bij dat ik mij 

al gauw welkom voelde. Na een visitatie van Ynskje en Anneke Hooymans in september 2018 volgde in 

december 2018 de installatie door Arend-Jan Julius met Ynskje als mijn meter en Kees als mijn peter.  

Toen onze penningmeester Leen van Wijk per september 2019 naar het midden van het land zou 

verhuizen en er een opvolger werd gezocht, zal er gedacht zijn: wie met pensioen is, heeft tijd. Zo werd 

mij gevraagd zijn taak in het bestuur over te nemen. Leen had ter overdracht gelukkig zijn zaken keurig 

op orde in een Excelbestand. Deelname in het bestuur ervaar ik als een waardevolle manier om meer 

betrokken te raken bij de afdeling en de Orde..   

 

Ted Nicolaï, penningmeester afdeling Groningen 

Hoe Dirkje Postma (2020) tot de Orde werd geroepen  

 

De Orde van den Prince was voor mij een gesloten boek 

totdat mijn vriend Paul de Meijer uit Leiden er een 

aantal keren over vertelde. Hij was enthousiast en vond 

dat het wel iets voor mij was.  

Op dat moment had ik het voor mijn gevoel te druk met 

andere dingen, en toen ik de ledenlijst vluchtig bekeek, 

dacht ik: ”te veel medici” (sorry als ik nu mensen 

beledig! ☺). Als ik ergens lid van wil worden dan moet 

het breder zijn.  

Daarnaast spraken Paul Timmers uit Dworp (Belgie) en 

zijn vrouw Kizito mij erover. Zij waren met hun Orde 

van den Prince groep op reis geweest zoals ze vaker deden en het was weer een 

groot succes. Veel variatie aan gespreksonderwerpen en een breed palet een 

interesse in taal en cultuur. 

 

Tja, en toen ging ik met pensioen en dacht ik erover na wat ik verder nog wilde 

beleven: Een heleboel! Helaas lukte pianospelen niet meer na de zoveelste hernia, 

jammer om dat samenspel met vrienden te moeten missen.  Maar oude interesses 

kwamen gewoon weer bovendrijven, zoals vogels kijken en herkennen aan hun 

zang, schilderen en lezen, musea en concerten bezoeken, naast de liefde voor natuur 

en wandelen hier en elders in de wereld. 

En zo kwam het dat tijdens een vakantie Paul mij er nogmaals op attendeerde dat de 

Orde van den Prince toch echt iets voor mij was. En zo geschiedde: ik ben nu meer 

dan een jaar aspirant lid. Door corona heb ik slechts twee keer live mensen ontmoet 

(ik moet nog lachen om het dinertje waar iedereen zonder partner alleen in een 

bankje zat en we toen toch maar de tafeltjes omzetten zodat we elkaar konden 

aankijken: heeft mijn hart gestolen voor de Orde!) 

De zoom meetings zijn bijzonder en leuk is dat het iedereen steeds beter af gaat. Ik 

hoop jullie allemaal beter te leren kennen en te genieten van de ontmoetingen en de 

lezingen. Tot nu toe: “ik voel mij geroepen”.   

 

Dirkje Postma, al lang bijna lid 
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Hoe Tanja Lips (2020) tot de Orde werd geroepen  

 

In 2018 ben ik door Anneke Hooymans gevraagd om toe 

te treden tot de Orde van den Prince. Ik kende Anneke al 

langere tijd als Afdelingshoofd oogheelkunde in het 

UMCG. Bovendien was zij al enkele jaren lid van de raad 

van toezicht van de organisatie waaraan ik leiding geef, 

Dialyse Centrum Groningen.  

Anneke en ik troffen elkaar toevallig op een congres over 

goed toezicht en bestuur en bij de koffie deed ze mij het 

voorstel om een proef-bijeenkomst bij te wonen.  

Naast het feit dat ik bij de Orde geniet van de lezingen, 

tref ik er erg fijne mensen en hopelijk de basis voor mooie vriendschappen. Ten slotte heb ik 

de representatie van de Belgische oorsprong van de Orde  tot mijn taak verheven!  

Door de corona pandemie heb ik bovendien, samen met Cisca Wijmenga, de eer om het 

langste proeflid te zijn in de geschiedenis van de Orde.  

Tanja Lips, Vlaams proeflid 

 

Hoe Cisca Wijmenga (2020) tot de Orde werd geroepen  

 

Helaas was Cisca, die twee van de zwaardere banen in 

Groningen heeft, ze is immers Hoogleraar Humane genetica en 

Rector Magnificus van de RuG, wegens een tijdelijk ongemak 

niet in staat een verhaal te leveren.  

We weten dat ze via Annemarie de Groot met de Orde 

in contact kwam en dat ze Anneke al kende. De precieze wijze 

waarop ze tot de Orde werd geroepen, is verder nog wat in 

nevelen gehuld, maar het is duidelijk dat Cisca en de Orde zich 

twee jaar geleden tot elkaar aangetrokken voelden en dat is 

gelukkig nog steeds zo. 

Op 21 september 2021 zal ze –DV- geïnaugureerd worden als lid van de OvdP. 

Hoe Rien Segers (2021) tot de Orde werd geroepen  

Het lidmaatschap van een club bestaat – als het goed is – uit een 

tweezijdig afhankelijke relatie. Aan de ene kant staat het lid en 

aan de andere kant de club. Dat geldt natuurlijk ook voor de 

relatie tussen de Orde van den Prince en mij, op dit moment geen 

lid van de Orde. Waarom voel ik mij tot de Orde geroepen? 

Ik ben steeds gefascineerd geweest door de Nederlandse taal. Van 

de eerste prijs bij een stedelijke opstelwedstrijd op de 

basisschool, via het redacteurschap van de schoolkrant op het 

gymnasium, tot het kandidaatsexamen in de Nederlandse taal- en 

letterkunde. Daarna ben ik steeds verder van de Nederlandse taal 

als studie-object en professie verwijderd geraakt, maar mijn 

belangstelling ervoor bleef onverminderd bestaan. Ik hoop na 

mijn emeritaat naast mijn andere werkzaamheden toch meer ruimte te kunnen maken voor de taal 

die mij zo boeit.  

Ik vind het ook belangrijk dat in een snel globaliserende en Engelstalige wereld juist een ‘kleine’ 

taal zoals het Nederlands in binnen- en buitenland extra aandacht krijgt. Idealiter groeien in 

Nederland veel jongeren tweetalig op: native in – wat je hoopt - goed Nederlands en (near) 

native in een andere taal, bijvoorbeeld het Engels. Het verwerven van kennis van een andere taal 

en cultuur, zo belangrijk in handelsland Nederland, begint nu eenmaal met gedetailleerde 

aandacht voor de eigen taal. Dit is een nobel principe, waard om onderzocht en gestimuleerd te 

worden. Dat de realiteit meestal ver afstaat van het nobele principe, doet aan de relevantie ervan 

en het streven daarnaar weinig af. 

Door Hans van de Sande en Ynskje Penning werd ik gewezen op het bestaan van de Orde, nu 

ongeveer een jaar geleden. Mijn belangstelling voor reflectie over taal en cultuur vind ik in de 

Orde terug. In het Beleidsplan 2020-2023 van de Orde, precies op tijd voor het schrijven van dit 

stukje in mijn digitale brievenbus afgeleverd, staan de meeste door mij relevant geachte 

speerpunten keurig opgesomd. Extra muros kan het Nederlands een sterke en gestructureerde 

steun in de rug goed gebruiken. Intra muros heeft de status van het Nederlands onder de 

honderdduizenden nieuwkomers dringend behoefte aan nieuw beleid en nieuwe bezieling; 

paradoxaal genoeg geldt hetzelfde voor veel oudkomers… 

Naast het boven verwoorde algemene aspect van de Orde bestaat er ook nog een meer specifiek 

element: de Groningse afdeling van de Orde. Door de Corona-maatregelen heb ik nog niet met 

veel leden écht kennis kunnen maken. Het aantrekkelijke van het ledenbestand van de Groningse 

afdeling is de rijke en brede schakering van het beroepenveld. De tolerantia  en amicitia lijken 

ook goed vertegenwoordigd te zijn.  

Daarom voel ik mij tot de Orde en tot deze afdeling van de Orde geroepen. 

Rien T. Segers, aspirant lid 

 



17 

 

Deel 2 

De gebouwen 

De Orde in Ruimte en Tijd 

Een belangrijke stap in elke menselijke onderneming is de oprichting. De eerste verkennende besprekingen 

daartoe werden gehouden in de huiskamers van Groninger notabelen, daarna in symbolen van Groninger 

welvaart als het Familiehotel en uiteindelijk werd besloten tot het oprichten van een Groningse afdeling van 

de dertig jaar daarvoor opgerichte Orde van den Prince. Dat gebeurde op 20 september 1985, tijdens een 

plechtige bijeenkomst in Motel Terminus Noord, een etablissement dat vanwege zijn goede keuken in kleine 

kring een zekere faam genoot, maar dat er uitzag alsof het steen voor steen en betonblok voor betonblok 

vanuit de DDR geïmporteerd was. 

 

Kennelijk hebben de oprichters 

daar niet gedineerd, want de 

latere reguliere bijeenkomsten 

werden elders gepland. Daaraan 

zal zeker ook hebben bijgedragen 

dat het motel aan de uitvalsweg 

naar Drachten lag, zo ongeveer 

achter het huidige Gasunie 

gebouw en dus nogal excentrisch 

was gelegen.  

 

 

De eerste reguliere bijeenkomsten werden gehouden in het hartje van de stad, in een restaurant aan de niet 

meer bestaande Naberpassage op de plaats waar nu de gang naar het Forum loopt: de Naberhof.  

De foto toont opnieuw een DDR-

achtige constructie, maar nu zeer 

centraal gelegen. Van 1985 tot 

1988 vonden de bijeenkomsten hier 

plaats, aanvankelijk nog wat 

zoekend naar de uiteindelijke vorm, 

maar gaandeweg steeds zekerder. 

De afdeling had 21 stichtende leden 

en in 1986 kwamen er nog een stuk 

of vijf nieuwe leden bij, dus over 

het quorum viel niet te klagen. Wel 

overleden in deze periode drie 

leden van de Orde en verhuisden er 

nog enigen, zodat het aantal actieve 

leden op ca 20 geschat moet 

worden. 
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Kennelijk beviel de Naberhof, die 

ik me herinner als een donkere en 

wat kleinburgerlijke tent, op den 

duur niet meer, want in september 

1988 verhuisde men naar Hotel de 

Doelen, (toen 175 jaar oud, zoals de 

notulen trots vermelden), op een 

steenworp afstand tegenover de 

oude stek. De borrel en het diner 

werden gebruikt in de 

Doelenkelder,  die toen 

Koningskelder heette. Daarna steeg 

men op naar de lounge van het hotel 

voor lezing en discussie. 

Uit de notulen blijkt dat men zich in 

deze wat klassiekere omgeving 

aanzienlijk beter op zijn plaats 

voelde dan in de Naberhof.  

Daaraan kan ook hebben 

bijgedragen dat het speciale 

Princemenu voor 20 ronde guldens 

om allerlei redenen tot tevredenheid 

strekte. Kom daar nu nog eens om. 

Het werd daarom ernstig betreurd 

dat het hotel in 1990 gereorganiseerd  

werd en dat daarmee de 

Koningskelder, met zijn prettige 

keuken, verdween.  

Als de toenmalige leden zouden 

zien wat er tegenwoordig van hun 

geliefde kelder is geworden, zou 

menigeen zich in het bed, of waar 

hij ook ligt omdraaien. Het heet nu 

De Tapperij en tracht een jonge 

klandizie naar binnen te lokken met 

het aanprijzen van bizarre 

mengdrankjes en bizarre makers 

van de dreunende geluiden die ze 

met de naam ‘muziek’ plegen aan 

te duiden. 

Als alternatief werd uitgeweken naar het Schimmelpenninckhuis, maar 

dat beviel niet zo goed. Daaraan zal zeker debet zijn geweest dat het 

diner aanzienlijk duurder was, men vroeg daar 55 gulden per couvert 

en als men meer dronk dan de bijgeleverde twee glazen wijn moest er 

ook nog bijbetaald worden. Het is niet uitgesloten dat dat gegeven een 

zware rol speelde bij de beslissing om naar een andere huisvesting uit 

te kijken. 

Na de sluiting van de Doelenkelder  en de debacle van het 

Schimmelpenninckhuis, begon dus een nieuwe zoektocht naar een 

prettige omgeving en die werd op 30 april 1990 gevonden in het 

restaurant l’Enfant Terrible, Nieuwe Ebbingestraat 101.  

Het restaurant werd gedreven door een goede kok, de heer Witwers, 

die de naam van het etablissement ontleende aan een beroemd 

Belgisch restaurant, aldus een bijdrage leverend aan de 

verstandhouding tussen Nederland en België. 

Op deze plek voelde de Orde, net als daarvoor in de kelder, zich 

prima thuis, doordat alles in orde was, gezellige omgeving, 

vriendelijk personeel, uitstekend eten, niet te duur en niet al te ver uit 

het centrum gelegen en bovendien goede parkeergelegenheid. Maar, 

zoals dat meestal gaat met goede dingen, ze duren niet eeuwig. Toen 

we er nog maar een jaar zaten, besloot de eigenaar de tent te sluiten 

en dus stonden we halverwege 1991 weer op de keien. 

Verschillende leden wijzen deze plek aan als de prettigste locatie 

waar men in de afgelopen 35 jaar verbleef. Oude liefde roest nooit, 

maar nu zit er al jaren een Balkanrestaurant dat Macedonia heet. Men 

durft zich daar niet gaarne in te wagen, gezien de wat oorlogszuchtige 

reputatie van Macedonie (Alexander de Grote was een telg van dat 

verre land) en de daardoor te verwachten bloederige lappen vlees, aan 

spiesen geregen, maar eens moet het er misschien toch van komen. 

We konden natuurlijk niet 

eeuwig op straat blijven staan en 

na enkele overgangs-

etablissementen werd in 

september 1991 een nieuwe start 

gemaakt en ditmaal was dat in het toenmalige restaurant De Koninck 

van Denemarken, op de hoek van het Zuiderdiep en de Rademarkt. In 

die tijd was de avond van samenkomst nog de donderdagavond, maar de 

Koninck van Denemarken gaf op de donderdag geen groepsreductie op 

het dagmenu van 35 gulden. Wel was dit mogelijk op de dinsdagavond, 

zodat de Ordedag voor vijf zilverlingen naar de dinsdag verschoof. 
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Dit nieuwe onderkomen bleek toch geen al te groot succes, zodat we in januari 1992  

alweer een ander tehuis hadden gevonden. Ditmaal in een net nieuwe eettent, Brasserie  

De Korenbeurs. ‘Brasserie de Korenbeurs?’ zult u denken, waar is dat nou? Het zat zo: De 

gemeente Groningen, die ook toen al op zwart zaad zat, zat tevens, sinds de korenhandel 

haar belang verloren had, met het gebouw behoorlijk in de maag. In de jaren ‘70 werd het 

gebruikt voor popconcerten, sport en andere bijeenkomsten, in de jaren tachtig probeerde 

men hem vol te zetten met winkeltjes en daarna zat er een handelaar in ongeregeld goed, die 

nu nog onder de naam ‘de Korenbeurs’ datzelfde goed verkoopt in de Haddingestraat.  

Op de bovenverdieping van de Korenbeurs vestigde 

zich een restaurateur, om een Brasserie te beginnen, 

en daar kwam de Orde na de echecs van het Enfant 

Terrible, het Schimmelpenninck-huis en de Koninck 

van Denemarken, terecht. Het was er goed toeven en 

het eten was behoorlijk, maar toen we daar zo’n vier 

jaar naar genoegen hadden vergaderd gebeurde een 

ramp: de keuken en de brasserie brandden af. 

Gelukkig werd het gebouw gered en na een korte 

periode als vestiging van het spirituele centrum 

Oibibio in gebruik genomen. Oibibio was een in 

Amsterdam en Groningen gevestigde New Age 

onderneming van Ronald Jan Heijn, een van de meer 

fantasievolle spruiten van de kruideniersfamilie Heijn. 

Niet geheel onverwacht mislukte de onderneming en omdat de familie het pand nou toch 

eenmaal had, maakten ze er in 2000 maar een supermarkt van. Maar in de cantine van die 

AH zaten twintig jaar geleden onze voorgangers op dinsdagavond de Nederlandse Taal en 

Cultuur te bevorderen door drie gangen voor 30 gulden naar binnen te werken.  

 

Toen de rookwolken wat waren opgetrokken zat het bestuur in 1996 weer voor het blok: 

‘Waarheen en waarvoor’ was de vraag die zij zich stelden. Zij vonden een voorlopig 

antwoord in een terugkeer naar de Naberpassage. Maar ja, daar was het eten nog steeds niet 

bevredigend en de donkerte en het oubollige heersten er nog steeds, zodat men op suggestie 

van Annemarie eens in de 

Boteringestraat ging kijken. 

Dat leidde tot de meest stabiele 

oplossing voor het 

huisvestingsprobleem tot nu 

toe. Vanaf 1996 vergaderde de 

Orde van den Prince, afdeling 

Groningen, op de derde 

dinsdag van elke maand in de 

bovenzaal van restaurant de 

Librije, Oude Boteringestraat 

9.  Of nee, eigenlijk was dit 

ook geen volkomen stabiele 

oplossing, want 

ergens in het begin van het derde millennium verhuisden we opnieuw, ditmaal naar het Land van 

Kokanje. Gelukkig zat dat etablissement onder ongeveer dezelfde directie in het zelfde pand, zodat we 

rustig kunnen stellen 25 jaar in hetzelfde pand te zijn bijeengekomen. Het eten was er minder uitgebreid 

dan in de vorige eeuw, in het algemeen eten we tegenwoordig één gang, maar we slagen er op deze wijze 

wel in de kosten enigszins te beperken. Toch kan rustig gesteld dat het huidige lid in euro’s meer moet 

betalen voor die ene gang dan hij of zij in vroegere eeuwen in guldens voor drie gangen moest dokken, 

maar ja, de tijden veranderen.  

 

Het lijkt er op dat we het hoofdstuk Ruimte en Tijd hier kunnen afsluiten, 

ware het niet dat er jaarlijks ook bijzondere bijeenkomsten zijn. Die dienen 

dan ter viering van het een of ander, ter herberging van een gewest of ter 

installatie van nieuwe leden. Ik wil niet alle gelegenheden die ons 

gastvrijheid verleenden hier opsommen, maar wees er van verzekerd dat dit 

een heel aantal is en zeker niet de minsten in hun categorie. Ons lid 

Marianne Stöver woonde ooit op het landgoed Vennebroek in Paterswolde. 

Daar vonden een aantal bijzondere bijeenkomsten plaats, tot de familie 

Stöver naar elders verhuisde. Nog eenmaal heeft de afdeling mogen 

genieten van deze prachtige plek toen we daar te gast waren bij de dochter 

van Dato, die daar nu met haar man de scepter zwaait.  

 

 

 

 

Intussen al weer vele jaren dient tot onze grote 

tevredenheid de sociëteit van de Glimmense 

golfclub, Landgoed de Poll, als vast toneel van 

onze kerstdiners en installaties. Een plek die 

zo langzamerhand voelt als een tweede huis. 

 

De afdeling Groningen is niet alleen gezellig 

en succesvol, ze is ook de kraamkamer 

geweest van waaruit het Noorden doordesemd 

raakte van de bevordering van de Nederlandse 

taal en cultuur. Allereerst werd in 2001, als 

uitkomst van enkele soms  forse discussies, 

een nieuwe afdeling opgericht, Eems Dollard. Sindsdien vergadert de, deels uit Duitse Nederlandstaligen 

bestaande afdeling in het bekende etablissement In de Stallen, te Winschoten. 

Het volgend jaar was er een nieuwe bevalling: de Drentse leden zochten het ook dichter bij huis en zo 

ontstond de afdeling de Hondsrug, die in de gasterij de Wiemel in Gasselte pleegt te vergaderen. Bij 

afsplitsingen speelde mee dat men Groningen wat ver vond, maar ja, ver is wel een subjectief begrip. 

Annemarie heeft een en ander in haar bijdrage wat verder toegelicht. De Friese afdeling, die zich in 2011 

van Groningen afsplitste, vergadert zeer stijlvol in het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden. Ook voegde 

zich bij het zo ontstane proto-gewest Noord Nederland een afdeling die in 2007 in Zwolle werd 

opgericht, en die een gastvrij huis vond in restaurant Urbana. Uiteindelijk werd het gewest Noord 

Nederland, door losmaking van het gewest Holland, waar we eerder onder ressorteerden, in 2012 een 

feit. 
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De vraag rijst nu wat we kunnen leren van deze huisvestingshistorie.  

Ik meen drie lessen te kunnen ontdekken. De eerste: De bijeenkomstruimte moet geschikt 

zijn voor zowel gezamenlijk dineren als het houden van lezingen. De tweede: We moeten, 

ondanks ons soms lastig wensenpakket, goed en vriendelijk ontvangen worden voor een 

redelijke prijs. Ten derde: het etablissement dient niet al te ver weg te liggen, in ons geval 

dus in het centrum van Groningen en parkeren dient  redelijk dichtbij mogelijk te zijn. 

Mocht u nog andere lessen hebben kunnen trekken, dan hoort het bestuur dat graag. 

 

Hoewel we door de perikelen rond een besmettelijke ziekte ernstig gestoord zijn in onze 

normale gangen van zaken, mogen we verwachten dat over enige tijd alles wel weer 

ongeveer normaal zal kunnen verlopen. Het komt mij voor dat het beter zou zijn de 

locaties en de tijden niet al te veel te veranderen. Mijn motivatie hiervoor put ik uit de 

dertig jaar notulen die ik doorploegd heb: zodra er iets verandert, gaan alle gesprekken en 

discussies in de Orde over dat ene onderwerp en in het licht van de eeuwigheid is dat 

geen goede zaak. Men kan beter spreken over onderwerpen van blijvender waarde, zoals 

die gevonden kunnen worden in de Nederlandse taal en cultuur en die uitgaan van ons 

devies:  

 

Amicitia et Tolerantia 

 

Deel 3 

De  lijsten 
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De 21 stichtende leden van de afdeling Groningen 
 

Achternaam Voornaam Sinds Tot  Functies Bijzonderheden 

Bakker  Reinout 1985 1987 † 

Bos  Alida  1985 1987 † 

Capelle Chris  1985   

Dijkhuizen Kees  1985 Nu  Pennm. 

Gerner  Edward 1985 Nu  

Govaerts Lutgarde 1985 1987  Secr.  >Eindhoven 

Heijden Rob van der 1985   

Janssens Luc  1985 1988    >> 

Krömer Eckart  1985   Pennm. >> 

Krott  Werner  1985 1989    >> 

Lukkes  Pieter  1985 1998  

Menting Jan  1985 1996  SecrNTC 

Molenaar Aak  1985 1995    >> 

Postma Andries 1985 Nu  

Saal  Cees  1985 1986 †   Voorz 

Saal-Zuurveen Toos  1985 2004 † 

Schaafsma Cathrinus 1985 1999  

Slijkerman Fred  1985   Voorz.   >Eems Dollard 

Staats  Roel  1985   

Tamse  Coen  1985 1993  

Wijffels Aimé  1985 Nu.  Voorz; Secretaris 

 

 

Wanneer in de kolom ‘Tot’ niets is vermeld is het onduidelijk of en wanneer het 

lidmaatschap beëindigde, † geeft aan dat dit door overlijden gebeurde 

De aanduiding >> in de kolom Bijzonderheden geeft aan dat het lidmaatschap door 

verhuizing is beëindigd. > betekent overgang naar andere afdeling 

 

 

 
De huidige 27 leden van de afdeling Groningen 

 

      Sinds Status Functies 

1 Broekhuis Roelie 2017 
 

Secr. Gewest 

2 Broomans Petra 2017 
 

Voorz. 

3 Dierckx Rudi 2006 Slapend lid 
 

4 Dijkhuizen Kees 1985 
 

Ex-Pennm. 

5 Gerner Edward 1985 
  

6 Groot Annemarie de 1996 
  

7 Hooymans Anneke 2013 
 

Secretaris 

8 Julius Arend Jan 2005 
 

Ex-Voorz.; 
GewestVoorz. 

9 Kerklaan Leo 2006 
  

10 Kiewiet Jan 2004 
  

11 Lips Tanja 2020 Aspirant lid 
 

12 Meloen Rob 2013 
  

13 Nicolaï Ted 2017 
 

Pennm 

14 Penning-van 
Staalduinen 

Ynskje 2002 
 

Ex-Voorz 

15 Postma Andries 1985 Slapend lid 
 

16 Postma Dirkje 2020 Aspirant lid 
 

17 Sande Hans van de 2012 
 

Secr.NTC 

18 Schepel Lea 1998 Slapend lid 
 

19 Segers Rien 2021 Aspirant lid 
 

20 Sliedrecht Mare 2010 
  

21 Steenhuis Dato 2011 
  

22 Stöver-van Dijk Marianne 2005 Slapend lid 
 

23 Thijn Kees 2006 
  

24 Trouw Koos 2004 
 

Ex-Secr/Pennm 

25 Wijffels Aimé 1985 Gastlid Ex-Voorz;  
Ex-Secretaris 

26 Wijk Leen van 2009 
 

Ex-Pennm.  >> 

27 Wijmenga Cisca 2020 Aspirant lid 
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Hoe Nederland in Orde is gekomen 
 

Afdeling Opgericht Gewest 

Eindhoven 1968 Schelde-Dommel 

Hulst 1970 Oost- en Zeeuws-Vlaanderen 

Tilburg 1972 Schelde-Dommel 

Bergen op Zoom 1973 Schelde-Mark 

Nijmegen 1974 Oost-Nederland 

Breda 1975 Schelde-Mark 

Den Haag 1977 Holland 

Amsterdam 1979 Holland 

‘t Sticht 1979 Oost-Nederland 

Arnhem 1981 Oost-Nederland 

Rotterdam 1982 Holland 

de Meierij 1984 Schelde-Dommel 

Groningen 1985 Noord-Nederland 

Midden Zeeland 1987 Oost- en Zeeuws-Vlaanderen 

Maastricht 1988 Limburg 

Twente Achterhoek 1988 Oost-Nederland 

Eindhoven Nassau 1989 Schelde-Dommel 

Leiden 1990 Holland 

Apeldoorn 1990 Oost-Nederland 

Heerlen 1991 Limburg 

Kennemerland 1995 Holland 

Dordrecht 2001 Holland 

Eems Dollard 2001 Noord-Nederland 

Hondsrug 2002 Noord-Nederland 

Rijk van Nijmegen 2002 Oost-Nederland 

Zelandia 2004 Schelde-Mark 

Zwolle 2007 Noord-Nederland 

Friesland 2011 Noord-Nederland 

Curaçao 2011 Schelde-Dommel 
 

 

 


