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Vriendschapsband
Op deze plek in ZaanBusiness behandel ik regelmatig prakti-
jkgevallen, vaak wel een beetje gechargeerd. Maar soms kan 
zelfs ik de realiteit niet verzinnen... Als ik weer eens met een 
gevalletje 'ongelooflijk naïef' van doorgaans intelligente en 
kundige mensen wordt geconfronteerd. 

Zo hoorde ik laatst weer een akelig verhaal van een curator, 
over een vriendenclub met aspiraties. U kent het wel, allemaal 
hardwerkende en welwillende mannen, die onder het genot 
van een stevig pot bier, het besluit nemen dat hun werkgevers 
collectief de pot op kunnen en dat zij in gezamenlijkheid een 
goed bedrijf op kunnen zetten. De één is goed met zijn handen, 
de ander verkoopt ijslollies aan een Eskimo, weer een ander 
heeft een grote schuur. En als er dan toevallig ook nog eentje 
met een ge-wel-dig idee aankomt, is er alleen nog plaats voor 
instemmend gejuich. 
De mannen kennen elkaar al vanaf de F-pupillen, hebben 
samen tegen jongens uit andere wijken gevochten, achter 
dezelfde meiden aangezeten en steken hun handen voor elkaar 
in het vuur. De aanhangende dames zijn voorzichtiger maar 
leggen het af tegen dit toppunt van 'male bonding'. 
Een bedrijf is geboren... En dan maar afwachten wanneer de 
kink in de kabel komt. Want dat gaat gebeuren, ik kan het niet 
genoeg benadrukken, als er geld gemoeid is, mogen er geen 
rafelrandjes aan de afspraken zitten. Dan moet keihard duidelijk 
zijn wie wat doet, wie wat inbrengt en wie hoeveel eruit mag 
halen. Een vennootschapscontract heet zo'n vehikel en u wilt 
echt niet weten hoe vaak het gebeurt dat een bedrijf uit elkaar 
spat en de hele bedrijfsstichting en -voering louter gebaseerd 
blijken op vertrouwen en bloedbroederschap. Maar van die 
elementen is echt he-le-maal niets meer over als er eenmaal 
stront aan de knikker is. Resultaat? Spaarcenten weg, geen 
baan, geen bedrijf en de vrienden waar je in zulke omstandig-
heden altijd uit kon huilen, zitten ten eerste in hetzelfde 
schuitje en geven ten tweede elkaar de schuld van hun 
uitzichtloze situatie. De dames gooien nog wat olie op het vuur, 
want die hadden 'nog zo gewaarschuwd' en het is één doffe 
ellende. Het komt zo vaak voor, met twee, drie, vier mannen, 
met broers, met zussen, twee hartsvriendinnen... Stuk voor stuk 
mensen die écht wat in hun mars hebben, door de wol geverfd 
zijn en toch laten ze het op dit punt liggen. 
En echt, geloof mij, het is niet moeilijk en het is niet duur om 
van te voren alle losse afspraken goed op papier te zetten en 
deze te laten toetsen en bekrachtigen door een deskundige. 
Zodat precies omschreven staat 
wie er recht heeft op wat, wie 
gemachtigd is om beslissingen te 
nemen, welke toetredingsregels 
gelden als ook de laatste maat 
eindelijk het licht ziet en mee wil 
doen en zo kan ik nog wel wat 
bedenken. Want een dergelijke 
boezemvriendschap is het waard 
om te beschermen. Zodat je 
elkaar, wat er ook gebeurt, altijd 
recht in de ogen kunt blijven 
kijken.  
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V.l.n.r. Timo de Regt, Frank Duijn, Rob Konijn, Ton Vermij, Heleen Keinemans, Ton 
Komen, Herm Nieste en Dennis Kooren. Voorgrond v.l.n.r. Bea van Voorthuizen, 
Denise de Vries, Gidi van den Crommenacker en Wim Bosman

Hier vindt sindsdien zeven keer per jaar op donderdagmiddag een 
bijeenkomst plaats. Kenmerkend voor deze bijeenkomsten zijn 
de ontvangst vanaf 17:00 uur, de presentatie van relevante actu-
aliteiten, de steeds wisselende spreker, de discussie met de zaal 
en het heerlijke 'hapje eten' na afloop. De overstap naar het Zaans 
Museum was een zeer bewuste keuze van de sociëteitscommissie 
en ingegeven door de wens om te vernieuwen en te verjongen. De 
huidige sociëteitscommissie is zelf ook een goede afspiegeling van 
deze wens. Zo traden dit jaar drie nieuwe leden aan: Gidi van den 
Crommenacker (zelfstandig ondernemer Crommenacker Concept 
en Copy), Rob Konijn (directeur Germieco) en Dennis Kooren (direc-
teur Bedrijven Rabobank Zaanstreek). De sociëteitscommissie is dus 
op volle sterkte en bereidt zich al weer voor op het nieuwe socië-
teitsseizoen na de zomer: ook dit seizoen zal weer bol staan van de 
interessante bijeenkomsten.

De Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner 
bestaat dit jaar 30 jaar. Al sinds 1984 biedt 
De Corner ondernemers en bestuurders uit de 
Zaanstreek de gelegenheid elkaar regelmatig 
te treffen. De bijeenkomsten werden jarenlang 
gehouden in het clubgebouw van Hellas Sport, 
ontstaan uit een fusie tussen de voetbalclubs 
Z.V.V. en Z.F.C. Twee jaar geleden werd gekozen 
voor een nieuwe locatie, het Zaans Museum.

De Corner op volle 
sterkte voor het komende 
sociëteitsseizoen
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