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>> Gerard de Leeuw neemt afscheid als vooorzitter 

De Corner bestaat 25 jaar en 
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De wortels van de Zaanse Ondernemers Sociëteit De Corner, die dit jaar 25 jaar bestaat, 
liggen bij de voormalige voetbalvereniging Z.V.V. uit Zaandam. In de zestiger jaren van 
de vorige eeuw verhuisde die club van de Westzanerdijk naar sportpark Poelenburg. Er 
werd een fraai clubgebouw gebouwd, dat de naam 'De Corner' kreeg. Toenmalig voorzit-
ter van Z.V.V., Wim M. Onrust, wilde dat clubgebouw ook openstellen voor bedrijven in 
de Achtersluispolder. Er werd een plan geboren om een ondernemerssociëteit op te rich-
ten waar, tijdens informatieve bijeenkomsten, collega’s uit de zakenwereld op informele 
wijze met elkaar konden netwerken. Gerard de Leeuw neemt afscheid als voorzitter

De Corner bestaat 25 jaar en 
viert dit op de Jules Verne 

v.l.n.r.: Jaap F. Pameijer, Herm R. Nieste, Frank R. Duijn, Tom R. Selling, Wim J. Bosman, Piet van Tellingen,
 Ton R. Vermij, Gerard de Leeuw en Petra Hardeman. Op de foto ontbreekt helaas Ton G.M. Komen.
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Op 11 oktober 1984 ging de Zaanse 

Ondernemers Sociëteit De Corner met 

99 leden van start. Na de fusie tussen 

de voetbalclubs Z.V.V. en Z.F.C., waaruit 

Hellas Sport ontstond, bouwde men een 

nieuw clubgebouw ‘De Corner’ op sportpark 

Hoornseveld in Zaandam. Een uitstekende 

accommodatie die een uitbreiding van het 

ledental mogelijk maakte. Nu, na een kwart 

eeuw, staat de teller bij De Corner op 430 

‘leden’ en de groei zit er nog steeds in.

Bestuur en commissie

De Zaanse Ondernemers Sociëteit De 

Corner kent een dagelijks bestuur en een 

sociëteitscommissie die de programma’s 

voor de bijeenkomsten samenstelt. Gerard 

de Leeuw, advocaat bij Duijn Bloem Voss 

Advocaten, is voorzitter. De andere leden 

van het dagelijks bestuur zijn secreta-

ris Jaap F. Pameijer (voormalig hoofd 

Computer Services Albert Heijn BV) en 

penningmeester Herm R. Nieste (vennoot 

Berk Accountants en Belastingadviseurs). 

Zij zitten ook in sociëteitscommissie, 

samen met Ton R. Vermij (voormalig 

PR & Communicatieadviseur Rabobank 

Zaanstreek), Ton G.M. Komen (regis-

termakelaar o.g. Kuijs Reinder Kakes), 

Petra Hardeman (directeur Erdi BV), Tom 

R. Selling (directeur NOMAG Technische 

Handelsonderneming BV), Wim J. Bosman 

(Hoofd afdeling Kabinet, Openbare Orde & 

Veiligheid Gemeente Zaanstad), Piet van 

Tellingen (voormalig hoofdredacteur Radio-

1 Journaal) en, sinds kort, Frank R. Duijn 

(advocaat bij Duijn Bloem Voss Advocaten). 

Deze sociëteitscommissie geeft De Corner 

het gezicht naar buiten door interessante 

sprekers uit te nodigen, die veel publiek 

trekken.

Groei ledental en aantal bijeenkomsten

Bij de start in 1984 stonden er vijf bij-

eenkomsten per jaar op het programma. 

Intussen organiseert De Corner er jaarlijks 

zeven.”Die bijeenkomsten worden erg 

goed bezocht”, zegt Jaap Pameijer. “We 

hebben nu ongeveer 430 leden en een 

lijst met 70 permanente genodigden. Dan 

moet je denken aan burgemeesters, wet-

houders, raadsleden, vertegenwoordigers 

van de Kamer van Koophandel, OZ, MKB-

Zaanstreek etc. Gemiddeld komen er zo’n 

125 bezoekers naar onze bijeenkomsten, 

maar we hebben er ook wel 200 in de zaal 

gehad”. Bij elke bijeenkomst worden er 

zo’n vijf tot zes nieuwe leden voorgesteld. 

Dat is natuurlijk prachtig, maar uiteraard 

vallen er ook weer leden af. “Dat komt 

door bedrijfsverhuizing, opheffing en over-

names van bedrijven en dat soort zaken”, 

zegt Gerard de Leeuw.

Verjonging en emancipatie

“We zien gelukkig een verschuiving in de 

leeftijd van het ledenbestand”, aldus Jaap 

Pameijer. “Het imago van een ‘grijze koppen 

soos’ verandert. Er komen steeds meer jonge 

ondernemers naar onze bijeenkomsten om 

te netwerken. Daardoor wordt de samenstel-

ling van het ledenbestand evenwichtiger”. 

Volgens Gerard de Leeuw is het ledental 

de laatste jaren met ongeveer tien procent 

gestegen, mede door toename van het 

aantal vrouwelijke ondernemers die lid zijn 

geworden van De Corner. “Ik denk dat nu 

ongeveer 25 procent van onze leden vrouwen 

zijn. Daar ben ik erg blij mee. Ik zou wel 

wensen dat meer allochtone ondernemers 

zich zouden aanmelden als lid. Hun aandeel 

is nog te klein”. Herm Nieste vindt dat De 

Corner niet moet streven naar zoveel moge-

lijk leden, maar vooral naar kwalitatief goede 

bijeenkomsten. “Een volle zaal met een zo 

breed mogelijk samengesteld publiek vinden 

wij belangrijker dan een enorm ledenaan-

tal”. Ton R. Vermij vult aan: “De aanwas van 

vrouwelijke ondernemers komt mede door 

de oprichting van het ‘VrouwenNetwerk’, 

waar vrouwelijk ondernemers bij aangeslo-

ten zijn”. De recent weer ingevoerde Zaanse 

Startersprijs was een initiatief van De Corner 

en is, in samenwerking met MKB-Zaanstreek, 

verder ontwikkeld en vorig jaar gekoppeld 

aan de Zaanse Ondernemersdag, die in 1989 

ook werd geïnitieerd door De Corner.

Thema’s en bekende sprekers

De zeven bijeenkomsten, die jaarlijks georga-

niseerd worden, kennen een wisselend karak-

ter. Gerard de Leeuw: “In januari hebben we 

natuurlijk onze ‘Zaanse Kringen’, een panel-

discussie over wisselende actuele onderwer-

pen die belangrijk zijn voor het bedrijfsleven 

in de Zaanstreek. In het verleden werden die 

discussies geleid door bekende journalisten 

als Henk Lichtenveldt en Henk van Hoorn. 

Ons commissielid Piet van Tellingen is de 

laatste jaren discussieleider. In mei hebben 

we altijd iets bijzonders. Vaak zijn we, samen 

met de partners van onze leden, gaan varen 

op de Zaan of via het Noordzeekanaal naar 

Amsterdam of richting IJmuiden. Vorig jaar 

hebben we een interessant bezoek gebracht 

aan de brandweerkazerne in Zaandam”. Voor 

de overige bijeenkomsten worden bekende 

sprekers uitgenodigd. Jaap Pameijer: “Dan 

moet je denken aan zeezeiler Henk de Velde 

of schrijver Jeroen Smit, die het boek ‘Het 

drama Ahold’ schreef. Maar ook oud-prof-

wielrenner Erik Dekker, die boeiend vertelde 

over zijn glansrijke wielercarrière en als 

ploegleider inzicht gaf in het wel en wee van 

lees verder op pagina 10

Het bestuur van de Zaanse Ondernemers 
Sociëteit De Corner:

v.l.n.r. Jaap Pameijer, Herm Nieste 
en Gerard de Leeuw
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de Rabobank wielerploeg. Andere bekende 

sprekers waren Albert Heijn, Erik Verkade, 

Pim Verzijl (directeur Forbo), Hans 

Dijkstal (als VVD-fractielid van de Tweede 

Kamer), Loek Hermans (voorzitter MKB-

Nederland), Guido van Woerkom (hoofddi-

recteur ANWB), econoom Professor Arnold 

Heertje, Cees van der Hoeven (Ahold) en 

ga zo maar door. Deze sprekers, met een 

landelijke uitstraling, komen dankzij het 

netwerk van de bestuurders gratis naar De 

Corner”. Gerard de Leeuw vult aan met: 

“Een zeer tot de verbeelding sprekend 

onderwerp was de film over de berging 

van de kernonderzeeër De Koersk die 

indertijd door een explosie gezonken was 

voor de kust van Moermansk in Rusland. 

Maar ook de bijeenkomst met als hoofd-

onderwerp de ABN AMRO Volvo Ocean 

Race en het ING Renault F1 Team waren 

spraakmakend. Ieder jaar hebben we ook 

een Zaans bedrijf in het programma staan 

en daarnaast laten we regionale of lokale 

sprekers aan het woord die interessante 

zaken te melden hebben”.

Graag meer politici

De Corner komt altijd bijeen op een 

donderdag. Het begintijdstip van de 

bijeenkomsten, vijf uur ’s middags, stelt 

ondernemers in staat om aan het eind van 

hun werkdag nog te kunnen netwerken en 

naar interessante voordrachten te luiste-

ren. Maar dit tijdstip werd ook gekozen, 

omdat de gemeentelijke politici dan ook 

nog een plaatsje vrij hadden in agenda. 

“Tegenwoordig is er in Zaanstad bijna elke 

donderdag Zaans Beraad’, zegt Gerard de 

Leeuw. “En dat maakt het voor de politici 

bijna onmogelijk om onze bijeenkomsten 

te bezoeken. Dat betreuren wij zeer, 

omdat De Corner als netwerklocatie ook 

een brugfunctie heeft tussen het bedrijfs-

leven en de lokale politiek. Aan de andere 

kant ben ik blij, dat de gemeentelijke poli-

tici juist toegankelijker zijn geworden de 

laatste jaren. Maar ik zou graag zien, dat 

zij een andere avond zouden kiezen voor 

hun Zaans Beraad”.

Toekomst

Na zeven jaar als voorzitter gefungeerd 

te hebben, wil Gerard de Leeuw (60) het 

estafettestokje aan een ander geven. 

“Op 1 januari 2010 zal ik terugtreden als 

partner van ons advocatenkantoor. Ik blijf 

er wel aan verbonden, maar wil toch wat 

afbouwen. Er moet ook weer eens een 

nieuw gezicht komen bij De Corner vind 

ik. Ik heb het heel graag gedaan en het 

was plezierig werken in een fantastisch 

team. De vaartocht op 28 mei aanstaande 

is mijn laatste activiteit als voorzitter”. 

Jaap Pameijer, Herm Nieste en Ton R. Vermij 

betreuren het vertrek van Gerard de Leeuw 

zeer. “Maar”, zeggen ze: “we werken hard 

aan een opvolger. Dat moet iemand zijn die 

goed is ingevoerd in de Zaanstreek. Een 

nieuwe voorzitter moet ook tijd hebben om 

zijn taak goed uit te voeren. De ondernemers 

die nu in het bestuur zitten hebben hun tijd 

hard nodig voor hun bedrijf, zeker in deze 

crisisperiode. We komen er wel uit, maar het 

kan even duren”. Gerard de Leeuw is niet 

bang dat de zaak stilvalt als hij vertrekt. 

“Deze club staat of valt niet met het vertrek 

van de voorzitter. Ik laat met een gerust hart 

een goed bestuur en dito sociëteitscommis-

sie achter. Overigens is het bijzonder fijn dat 

Frank Duijn, als partner verbonden aan ons 

advocatenkantoor, bereid is gevonden om 

in de commissie plaats te nemen”. Volgens 

het bestuur is het beleid erop gericht om De 

Corner als zelfstandig platform te handha-

ven. “We gaan niet fuseren of zo met belan-

genbehartigers als OZ en MKB-Zaanstreek, 

maar we werken wel nauw met hen samen”.

Viering 25-jarig zilveren jubileum

Op 28 mei aanstaande zal de Jules Verne 

uitvaren, een futuristisch cruiseschip. De 

eerste indruk zou kunnen zijn dat deze vaar-

tocht onder water plaatsvindt, want schreef 

toekomstvoorspeller Jules Verne niet een 

boek over ’20.000 mijlen onder zee’? Maar 

deze Jules Verne is geen duikboot. Het is 

een prachtig cruiseschip met een capaciteit 

van 600 personen. Er is dus voldoende plaats 

voor alle leden. “Maar we zijn met 350 tot 

400 gasten ook al tevreden”, zegt Jaap 

Pameijer. “Het is het mooiste partyschip van 

Nederland en wij rekenen erop, dat ‘ieder-

een’ komt”. Herm Nieste: “Aan boord is een 

casino, veel entertainment en men kan zich 

verheugen op een uitstekende catering. En 

misschien wel het belangrijkste, er is ruim 

tijd om te netwerken en daar gaat het vooral 

om, ook bij deze 178e Cornerbijeenkomst. 

Dit jaar hanteren we een symbolische prijs 

van 25 euro per persoon (all-in), speciaal ter 

gelegenheid van ons 25-jarig bestaan. Daar 

heeft men dan een fantastische en geheel 

verzorgde vaartocht voor en dat leek ons een 

prachtige afsluiting van een kwart eeuw De 

Corner”.

Het zilveren jubileum van De Corner toont 

aan, dat er behoefte is in de Zaanstreek aan 

een interessant platform om te netwerken. 

Het ambitieuze bestuur zal alles in het 

werk stellen om te zorgen, dat het ook de 

komende 25 jaar met De Corner wel goed zit. 

Om deze toekomst goed te voorspellen, hoef 

je geen Jules Verne te heten.

Gerard de Leeuw:

“Ton R. Vermij is als oudste commissielid, 
hij zit al 24 jaar in de sociëteitscommissie, 
een beetje de Godfather van De Corner”
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