NIEUWE ROTARY CLUB IN 1600: RC DEN HAAG
NIEUWSPOORT
Het idee sluimerde al enkele jaren. Een nieuwe Rotary Club in het hart van politiek Den
Haag: perscentrum Nieuwspoort. Het moest een gastvrije club worden waar – naar het
voorbeeld van andere politieke hoofdsteden – passanten die voor een dag of langer in Den
Haag verbleven, terecht konden.
In het voorjaar van 2017 kreeg het plan opeens vleugels door de komst van een voormalig lid
van RC Utrecht Krommerijn, Jan-Willem Wits die vanwege een verhuizing een nieuw
onderkomen zocht. Samen met Paul Stegman - een Rotarian uit Rijswijk en Nieuwspoortveteraan- en oud-gouverneur Wouter van Putten (RC Den Haag Zuid) ging Jan-Willem met
het bouwen aan de slag. De eerste rekruten kwamen uit het eigen netwerk: oud-collega’s,
journalistieke bekenden, mensen die hij via sociale media kende en zelfs studievrienden die
in Den Haag waren neergestreken. Natuurlijk hadden we ook een briefje in Nieuwspoort op
kunnen hangen, maar dat hebben we bewust vermeden. De club moest geen ‘miniNieuwspoort’ worden, al hebben we de nodige leden met het pasje van dit
ontmoetingscentrum voor journalisten, politici en lobbyisten op zak.
Voor ruim de helft van de kandidaten was het de eerste keer dat ze de sociëteit betraden.
De meesten ook zonder enige Rotary-achtergrond die doorgaans hoogst verbaasd waren om
voor Rotary te worden gevraagd. Dat is toch iets voor oude, witte mannen?! Toch won de
nieuwsgierigheid het vaak van de vooroordelen en vanaf september 2017 is de club in
oprichting gaan draaien. Tien mensen van het eerste uur zijn nog steeds bij de club. Met als
belangrijkste motieven: de behoefte om mensen te ontmoeten buiten het bekende kringetje
van collega’s, vrienden en familie en de mogelijkheid om samen iets voor de samenleving te
kunnen doen. Dat laatste namen we meteen serieus op ons.
De orkaan Irma trok in september 2017 een verwoestend spoor over Sint-Maarten. Net als
veel andere Rotary Clubs wilden we iets doen. Maar geld inzamelen voor het Rode Kruis
vonden we niet zo veel toegevoegde waarde hebben. We moesten iets doen dat bij ons
paste. We kwamen erachter dat ook de lokale media van Sint-Maarten zwaar waren
getroffen, terwijl zij onmisbaar waren voor de nieuwsvoorziening én de onafhankelijke
controle van de macht. Dus kwam er een benefietavond ‘Nieuwspoort voor Sint-Maarten’,
met onder anderen staatssecretaris Raymond Knops, oud-minister Alexander Pechtold,
vertegenwoordigers van journalistiek Nederland en bijna tweehonderd bezoekers. Ook tal
van BN’ers gaven hun steun aan deze actie. Met het benutten van ons collectieve netwerk
heeft het ‘Rotary-effect’ zich zelfs voor onze prille club meteen bewezen.
Het pionieren van de eerste maanden ging niet zonder slag of stoot. Rond de jaarwisseling
vertrok een aantal kandidaten en leek de groei te stagneren. We besloten door te gaan en
vonden weer de weg naar boven. Met als ambitie om voor de zomer, dus binnen het
bestuursjaar van Harriette Verwey, onze charter te halen.
We groeiden door met de tikkende klok op de achtergrond. De twintig leden-grens voelde
steeds dichterbij. Nummer twintig kwam in beeld en we mochten al na één bijeenkomst zijn

naam op de lijst zetten. Het papierwerk werd razendsnel in orde gebracht en Wouter
bestookte Zurich met informatie om de motor moeiteloos gaande te houden.
Op 4 juni 2018 stuurde Harriette de officiële felicitatiemail door en mochten we het ‘i.o.’ dat
we negen maanden braaf achter onze clubnaam hadden vermeld voor altijd verwijderen. De
geboorte van Rotary Club Den Haag Nieuwspoort was een feit!
Tijdens een feestje dat soms voelde alsof uitgelaten eindexamenkandidaten hun diploma
vierden, kregen wij de charter op 29 juni jl. uit handen van Harriette en ontving ik de
voorzittersketen van Froukje Bakker, de kersverse voorzitter van onze moederclub Den Haag
Zuid. Onze eerste officiële clubbesluit was de benoeming van Wouter tot erelid; zonder hem
was dit nooit gelukt.
Inmiddels hebben we een kerngezonde club in de groei met 26 leden, waarvan het
merendeel vrouw, een gemiddelde leeftijd tussen de 40 en 50 jaar en zeer diverse
achtergronden. We zijn trots op wat we tot stand hebben gebracht maar nog trotser om bij
de geweldige Rotary familie te horen, ook in het besef dat dat vooral een opdracht is om
samen de wereld een beetje beter te maken. In het afgelopen jaar heb ik vooral gemerkt dat
de Rotary-formule werkt en nog steeds springlevend is. Hoe onwennig Rotary voor de
meesten aanvankelijk ook voelde; het is inmiddels niet meer uit hun leven weg te denken.
NB. Rotary Club Den Haag Nieuwspoort komt iedere vrijdag vanaf 12.15 uur bijeen in
perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag. Contactpersoon:
janwillemwits@gmail.com.

