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I N  M E M O R I A M

Albert Frederik Vervest
Lieve Adriënne, Renee, Sylvia en Laura, schoon‑
zonen, kleinkinderen en overige familie, vrien‑
den en bekenden van Albert.

In memoriam in het Latijn, in gewoon Neder‑
lands: in herinnering aan Albert.
Albert werd in 200� lid van Sociëteit de Ver‑
eeniging. Hij werd geïntroduceerd door Marius 
Roeterdink. Hun gemeenschappelijk Vrijmetse‑
laars‑betrokkenheid zal daar niet vreemd aan zijn 
geweest.
Albert was na zijn arbeidzame leven toe aan iets 
nieuws en dat hoopte hij te vinden op de Soci‑
eteit. Hij werkte tevoren 23 jaar voor het pro‑
ductschap zuivel en was daar betrokken bij de 
douanezaken.
In de Sociëteit ging hij al snel tot de “harde 
kern” behoren: de leden die er eigenlijk wel elke 
woensdag zijn. Op die woensdagen “kurkte” hij 
mee, een leuk biljartspel waar het er niet eens om 
gaat wie de beste biljarter is, maar wie eigenlijk 
de minste pech heeft of nog beter gezegd, wie 
de meeste pech heeft, want geen beter vermaak 
bij dat spel dan leedvermaak.
Maar Albert stootte tussendoor dan vaak nog 
even op een naastgelegen biljart een moeilijke 
stoot, gewoon om te oefenen. 
Hij maakte ook deel uit van het biljartteam van de 
Sociëteit en ging mee op uitwedstrijden. Kortom 
hij was zeer actief binnen de Vereeniging.
Naast deze hobby had hij ook speciale vaardig‑
heden op de PC. Een jaar of wat geleden kreeg 
ik een schitterende door hem gemaakte animatie 
op mijn scherm.
Maar het is te beperkt om Albert alleen te herin‑
neren als biljarter en pc hobbyist.
Na zijn overlijdensbericht heb ik met verschillen‑
de vrienden in de Sociëteit herinneringen opge‑
haald aan Albert.
Unaniem was de opvatting dat Albert een ple‑
zierige en onderhoudende tafelgenoot was. Zijn 
humor en kenmerkende lach werden genoemd. 
Er waren altijd wel gespreksonderwerpen en die 
gesprekken waren plezierig. Albert was niet een 
man van steen en had een ziel met diepgang, 
een zekere wijsheid. Zelf bewaar ik prima herin‑
neringen aan die keer dat hij over zijn werkplek 

bij het productschap voor de zuivel op de Laan 
van Meerdervoort sprak.
Dat gebouw dat voordat het een kantoorpand 
werd de vestiging was van het Bronovozieken‑
huis is nu een appartementencomplex waar ik 
nu in woon. We maakten de afspraak om eens 
te komen kijken.
Nu ruim een jaar geleden openbaarden zich de 
verschijnselen van zijn ziekte. Hij was er door 
ontdaan en je merkte bij ieder contact hoe zwaar 
het voor hem was, maar ook hoe moedig hij het 
doorstond.
Alweer enige maanden geleden toen ik hem bel‑
de‑ hij was net met de auto in Zwitserland gear‑
riveerd‑ klonk hij heel positief. Helaas is hij vorige 
week overleden.

Ik wil eindigen met een gedicht voor te lezen van 
Gerrit Achterberg dat is opgedragen aan Spinoza, 
 de Nederlandse filosoof die in �677 in Den Haag 
overleed en bekend is om zijn werk Ethica. Ik 
vind met name om de laatste strofe dit gedicht 
van toepassing op Albert.

Spinoza
Diep in de deken van de tijd
Ligt gij gebed, niets onderscheidt
U van de grond, die u omvat,
Alsof gij nimmer lichaam had.

Volgens de wet van Lavoisier
Doet gij op deze wijze mee
Aan bestendiging der stof,
Die gij met denken overtrof.

Maar beide attributen Gods,
Doordringen nog elkander: trots
gaat gij door mijn geheugen heen
En nergens zijt gij hier van steen

De Sociëteit de Vereeniging herdenkt met eer‑
bied en dankbaarheid haar zeer gewaardeerde 
lid Albert Vervest. Albert, dank dat jij in ons mid‑
den was. Dank dat wij jou mochten kennen.

Rijswijk, 3 november 2008. 
Cees Postema, voorzitter
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SkyPol: Goed bekeken onder alle omstandigheden

Verblindingsfactor zonlicht                     Beschermingsfactor SkyPol

Als na regen de zonneschijn te voorschijn komt, kan het gebeuren dat u verblind wordt door 
de weerspiegelende zon op het natte wegdek. Speciaal voor deze omstandigheden met veel 
schittering heeft Zeiss het geweldige Skypol brillenglas ontwikkeld. Dit glas functioneert 
onder alle extreme weersomstandigheden, dus bijvoorbeeld ook op het water.

Maak een            afspraakje met me.

Hans Knoester
tel. 070-3506195, mobiel 06-11010709

Keizerstraat 229 • 2584 BG Den Haag
www.kijkknoester.nl • info@kijkknoester.nl

Soosvriendendienst

Het beste zonneglas 

ter wereld in uw sterkte 

e 149,- per paar

(we hebben al zonneglazen in uw 

sterkte v.a. e 49,50 per paar)
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Nieuwe boeken (aanwinsten) 
in onze bibliotheek

Onverdoofbare  ondernemingsgeest
Als we het de laatste jaren in deze Forumrubriek 
‘Leespareltjes’ hebben over nieuw aangeschafte 
boeken voor onze bibliotheek,  vragen we nogal 
eens de aandacht voor nieuwe boeken over de 
stad waarin onze Sociëteit De Vereeniging is ge‑
vestigd: Den Haag dus.
Die boeken betreffen interessante aspecten en 
facetten van ons Haagje: de geschiedenis vanaf 
de �2e/�3e /�4e eeuw tot nu toe; gebouwen en 
wijken van historische betekenis; de hofjes waar‑
aan de stad nog altijd zo rijk is; frappante grond‑ 
en luchtopnamen etc. En vooral maak ik U met 
graagte op zulke boeken attent als er een link te 
leggen is tussen enerzijds de inhoud van de aan‑
geschafte boeken en anderzijds het heden en/of 
verleden van ons eigen soosgebouw of van onze 
eigen leden.

Een aspect dat nog niet zo vaak in deze rubriek 
aan de orde is geweest, is het volgende. Veel 
leden van onze Sociëteit zijn ondernemers. Ze 
hebben een winkel, een fabriek, een kantoor, 
een praktijk, een studio of een andere ruimte 
waarin ze hun specifieke vorm van nijverheid 
bedrijven. Dat ondernemer ‑ zijn van onze leden 

zou ik graag vaker benadrukken en met respect 
bespreken aan de hand van boeken die daarover 
gaan. Maar als er in nieuwe boeken juist over 
dat ondernemerschap van onze leden niets te 
vinden is, is het voor mij niet goed mogelijk om 
erover te schrijven. Dan ligt het meer op de weg 
van Forum ‑ eindredacteur Herman Schoonman 
om er iets over te publiceren in zijn onvolprezen 
rubriek ‘In gesprek met….’ , waarin hij nieuwe 
leden fijnzinnig fileert en figuurlijk aan‑ en uit‑
kleedt, op zoek naar voor ons allen interessante 
(ondernemers)feiten en weetjes.

Maar nu is mij toch een boek in de handen ge‑
vallen, waarmee ik wel ‘uit de voeten’ kan. Daar 
kan ik wat mee, voor deze rubriek. Lees met mij 
mee.

Carolus Johannes (Charles) van der Geest werd op 
26 februari 1907 geboren.(…) Charles had vier zus-
sen en vier broers. Na de lagere school werkte hij 
enige tijd bij een bakkerij. Nadat zijn vader (J.P. van 
der Geest) werkeloos was geworden van zijn koet-
siersbaan, werd enige tijd een melkzaak gedreven. 
In 1926, toen Charles 19 jaar was, werd binnen het 
gezin Van der Geest het plan opgevat een verhuis-
bedrijf te beginnen. Vooral zijn moeder was de stu-
wende kracht achter dit plan. In dat jaar werden 
voor het verhuisbedrijf J.P. van der Geest en Zonen 
twee vrachtwagens met een overkapping van zeil-
doek aangeschaft, en een pakhuis annex garage 
gehuurd in de Zaanstraat. Samen met zijn vader en 
zijn broers Tinus en Jan werkte Charles hard om het 
bedrijf op te bouwen .De verhuizing van een par-
ticulier leverde in die jaren een bedrag van Fl 7.50 
op. Om de kosten te drukken kregen de zoons geen 
loon, maar zakgeld. Het hele gezin werkte mee aan 
de opbouw van het bedrijf.

U begrijpt het hoop ik al: we lezen de ontstaans‑ 
en latere geschiedenis van het familiebedrijf 
waarvan ondernemer en lid van onze sociëteit 
Hans van der Geest momenteel directeur is. We 
lezen hoe moeizaam het begin was, in weinig flo‑
rissante tijden. We lezen hoe zijn opa voorzichtig 
en klein, maar met geweldig doorzettingsvermo‑
gen zijn verhuisbedrijf begint. Hoe hij het bedrijf 
uitbreidt, een groter pand betrekt, later een nog 

Leespareltjes

in onze 
bibliotheek
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groter pand. En ten slotte een eigen pand laat 
bouwen aan de Nunspeetlaan.
We lezen hoe de oorlog �940 – ’45 ook voor 
het verhuisbedrijf een donkere tijd was, met veel 
tegenspoed (de verhuisauto’s werden geconfis‑
ceerd, verhuizen moest vanaf dat moment met 
paard en wagen).
Na het overlijden van hun vader J.P. (in �945) 
werd het bedrijf voortgezet door drie van zijn 
zonen: Charles jr.,Tinus en Jan. En na de dood 
van Tinus en het uittreden van Jan krijgt Char‑
les jr alleen de leiding. Wat later worden diens 
zonen Koos, Charles en Hans mededirecteuren. 
Zie hun ondernemersgeest: In die tijd werd ge-
start met het benaderen van bejaardenhuizen, die 
als paddestoelen uit de grond rezen. Bij een groot 
aantal van deze huizen werd Van der Geest de vas-
te verhuizer. In latere jaren werden bij renovatie of 
nieuwbouw ook gehele verzorgingshuizen met alle 
bewoners verhuisd.
Als bekroning van de verdere opbloei van het 
bedrijf wordt in �990 een groot, nieuw complex  
geopend aan de Zuiderweg in Rijswijk. En ver‑
der moet nog vermeld worden dat Van der Geest 
Verhuizingen al heel lang gespecialiseerd is in in‑
ternationaal transport, en dat hij vaste verhuizer 
is van het Koninklijk Huis, de Tweede kamer en 
Haagse burgemeesters.
Enfin, u moet het zelf allemaal maar lezen. Ik kan 
hier niet alle feiten vermelden. Hans kan in ieder 
geval trots zijn op zijn familie, op zijn onderne‑
merschap en op het bloeiende bewijs daarvan: 
de onderneming Van der Geest Verhuizingen.

Bovenstaande geschiedenis wordt verteld in een 
van de hoofdstukken in het boek Onverdoof-
bare Ondernemingsgeest, met als ondertitel 
Portretten van Haagse ondernemers. Het boek is, 
onder redactie van Drs. J.J. Havelaar zeer fraai en 
rijk geïllustreerd uitgegeven ter gelegenheid van 
het �0‑jarig bestaan van de Stichting Haags In‑
dustrieel Erfgoed en het �50‑jarig bestaan van de 
Kamer van Koophandel Haaglanden. 

Iets meer over het boek zelf.  Na een ‘Spiege‑
ling’ (voorwoord) volgen drie uitmuntend ge‑
schreven en zeer informatieve hoofdstukken : 

�. De Haagse ondernemer in historisch per‑
spectief, 

2. Kamer van Koophandel Haaglanden �853/ 
�85� – 2003, en 

3. Ondernemer in Den Haag (met daarin een 
korte, maar trefzekere schets van de sociale 
structuur in de �9e eeuw, die haar afspiegeling 
vond in de diverse Sociëteiten die Den Haag 
toen rijk was). 

Achter deze drie hoofdstukken (boeiend voor 
ieder ondernemend sooslid!!) volgen elf Haag‑
se ondernemings‑ en ondernemersportretten, 
waarvan dat over de geschiedenis en het heden 
van Hans van der Geest z’n onderneming er één 
is. Het zijn de geschreven (en ook geïllustreerde) 
portretten van o.a. de geschutgieterij van J. Ma‑
ritz, van de Zuid‑Hollandsche Bierbrouwerij van 
L. Kirchmann, en van de brood‑ en beschuit‑
fabriek van B. Hus. En van nog andere destijds 
befaamde Haagse ondernemingen en onderne‑
mers, wier namen ik hier niet allemaal zal gaan 
noemen. Echt heerlijk, uiterst leesbaar en leer‑
zaam leesvoer! Ik zou er zo een halve Forum over 
willen volschrijven. 
Maar ik ken mijn grenzen. Vóór ik die grenzen 
bereik, wil (nee, moet) ik nog wel even wijzen 
op twee voor ons, leden van een Sociëteit met 
een geschiedenis van ruim �50 jaar, heel bijzon‑
dere portretten. Waarom zo bijzonder? Omdat 
ze (net als het portret van Hans van der Geest 
en zijn onderneming nu, in onze tijd), beroemde 
ondernemers betreffen, die in de �9e eeuw, in de 
bruisende begintijd lid waren van onze soos.

�. Zegt de naam IJzergieterij en –pletterij L.I. En‑
thoven en Co u (nog) iets? Of hebt u op oude 
stadsgezichten van Den Haag wel eens het ko‑
lossale bedrijfscomplex van Enthoven gezien, 
met die imposante schoorsteen? Dat complex is 
allang afgebroken, maar indertijd was het domi‑
nant aanwezig bij de zuidelijke stadsingang (via 
het huidige Rijswijkse plein en het Zieken)*. De 
familie Enthoven vestigde zich medio �8e eeuw 
in Den Haag, zorgde voor een fors nageslacht, en 
medio �9e eeuw dreven de mannelijke Enthovens 
de bovengenoemde ijzergieterij en –pletterij. Die 

* Zie ook de illustraties in het boek op pag. 9 en 39.



Enthovens waren niet alleen gedreven onderne‑
mers, maar ze hadden ook andere talenten, o.a. 
muzikale. Ze musiceerden er in hun vrije tijd lus‑
tig op los. En waar waren ze te horen? In hun 
riante eigen huis natuurlijk, maar ook op onze, in 
�85� gestichte Sociëteit, waarvan de gebroeders 
Enthoven lid werden en waar zij tijdens muzikale 
avonden van de soos (de ‘kunstsoirees’, in de 
vóórtijd van het in �867 opgerichte Anonymus) 
uiterst verdienstelijk hun repertoire ten uitvoer 
brachten.

2. En wie was die andere beroemde onderne‑
mer? Dat was niemand minder dan Willem van 
Zeggelen, een van de oprichters van onze soos in 
�85�, en �2 jaren lang de zeer consciëntieuze en 
volijverige secretaris. Hij was een veelzijdig man, 
en in zijn tijd ook een verdienstelijk dichter. Naar 
hem is de Haagse Van Zeggelenlaan genoemd. 
Zijn poëtische talenten heeft hij volop ten toon 
kunnen spreiden in de vele jaren dat hij lid was 
van zijn geliefde Sociëteit. Maar we moeten het 
hier hebben over de ondernemer Van Zeggelen. 
Over zijn ondernemerschap citeer ik: ‘De be-
kende 19de-eeuwse volksdichter Van Zeggelen was 
jarenlang werkzaam in de Haagse drukkerij van 
de gebroeders Guinta d’Albani. Hij werd in 1811 in 
Den Haag geboren. Als dertienjarige jongen verliet 
hij de departementsschool van de Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen en startte zijn loopbaan 
als jongste klerk bij een advocatenkantoor. Hier 
vertrok hij al snel en verruilde deze burelen voor 
die van de drukkerij. Bij Guinta d’Albani, boek- en 
kantoorwerkdrukkers, maakte hij vlot carrière. Op 
18-jarige leeftijd kreeg hij de volledige verantwoor-
delijkheid voor de administratie van de drukkerij.’ 
In �847 werd hij mededirecteur van de zeer be‑
faamde en succesrijke drukkerij (toentertijd een 
van de beste, zo niet de allerbeste in DenHaag), 
nog later directeur. 
‘Hij wist de zaak goed uit te bouwen’, staat er ver‑
der in dat aan hem gewijde hoofdstuk. 
In �876 vierde hij zijn 50‑jarig jubileum. ‘De ar‑
beiders wisten schier niet wat te doen om hun 
genegenheid aan den geliefden patroon te too‑
nen en zongen ter gelegenheid daarvan hem 
toe’      

“De eerekroon,
  Heerlijk schoon,
  Op zijn noeste vlijt ten loon!
  Industrie”,
  Poëzie,
  Zaamgesnoerd door zijn genie”

Conclusie. Hoewel ik zelf allerminst onderne‑
mer ben of ben geweest, en nu nog slechts uw 
bibliothecaris en eenvoudig letterknecht in ons 
soosblad, ben ik opgetogen over dit boek over 
ondernemers. Het krijgt binnen afzienbare tijd 
zijn plaatsje in de Haagse‑boeken‑afdeling van 
onze bibliotheek.
Onverdoofbare ondernemingsgeest, portretten 
van Haagse ondernemers. Het vult een tot nu toe 
enigszins pijnlijke lacune in ons boekenbestand.

P.S. Wie meer wil weten over Van Zeggelen of  over 
de kunstsoirees waarin de gebroeders Enthoven hun 
deuntje meespeelden, verwijs ik naar de eerste hoofd‑
stukken in Deel I van de geschiedschrijving van onze 
Sociëteit.

Steeds gaarne tot uw dienst, 
mits bibliotheek‑gerelateerd,

Karel Korswagen, bibliothecaris

Dringend verzoek 
van de bibliothecaris

Ons boekenbezit in de bibliotheek, en de daarbij 
behorende catalogus zijn toe aan periodieke her-
ziening en modernisering.
In verband hiermee verzoekt ondergetekende 
met veel nadruk aan alle soosleden die door hen 
geleende boeken nog niet hebben teruggebracht, 
deze boeken zo spoedig mogelijk mee te brengen 
naar de soos en terug te zetten op de juiste plek in 
de schappen.

N.B. Wilt u niet vergeten, van het terugplaatsen 
aantekening te maken (met datumvermelding) in 
het uitleenregister?

Uw bij voorbaat al dankbare bibliothecaris
Karel Korswagen

HERHALING
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M.O.B. Accountancy B.V.

Laan van Nieuw Oosteinde 21A
2274 EA Voorburg
Tel. 070 386 73 14
Fax 070 387 40 64
Email: mob.accountancy@planet.nl
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onderzoeken &

financiële recherche

Vastleggen administratie

Organisatie

Letselschadeberekeningen

Financiële 
interimwerkzaamheden
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Ja beste Sociëteitsvrienden “we zijn er uit “. Jan 
en ik hebben het programma rond. Het belooft 
een leuke dag te worden !
Wij willen U dan ook van harte uitnodigen de 
intekenlijst die t.o. de bar in de Sociëteit hangt 
zo spoedig mogelijk in te vullen, want de bus 
is waarschijnlijk snel volgeboekt.
 
De start is om 8.45 uur vanuit Restaurant “De 
Wildhoef“ aan de Evert Wytemaweg 5, 2565 AA 
Den Haag alwaar U Uw auto makkelijk kunt par‑
keren.
Vanaf 8.00 uur wordt U verwacht om eerst nog 
een kopje koffie te kunnen gebruiken alvorens 
weg te rijden om 8.45 uur!!! Dus wees a.u.b. op 
tijd!
Wij rijden naar Waalwijk, alwaar wij om ca. �0.�5 
uur arriveren en een bezoek brengen aan het 
“Leder en Schoenen Museum”.
We krijgen daar uitvoerig te zien hoe e.e.a. in 
zijn werk gaat en gebruiken daar eveneens koffie 
maar deze is vergezeld door een “Halve Zool“.
Dus dat belooft wat!!!!!
Om �2.�5 vertrekken wij naar Appeltern om in 
Restaurant “Moeke Moor” te kunnen genieten 
van een Maas en Waalse koffietafel (lunch).

‘s Middags gaan wij van daar naar Alphen a/d 
Maas waar wij de Tingieterij ‘t Oude Ambacht 
gaan bezoeken en een rondleiding en demon‑
stratie zullen krijgen. 
Ook daar zullen wij iets gebruiken.
Om �6.�5 uur stappen wij weer in de bus om 
ca. �8.00 uur te arriveren in “De Wildhoef“ al‑
waar wij een 3‑gangen menu zullen gebruiken, 
hetgeen om ca. �9.00/�9.�5 uur zal starten. Voor 
die tijd kunnen wij gezamenlijk een aperitief ge‑
bruiken.
 
De kosten voor deze geheel verzorgde dag be‑
dragen Euro 75,‑.p.p. Dit is incl. excursies, bus‑
vervoer, 3x koffie, lunch en diner.
Alleen het aperitief is apart voor eigen rekening 
en dient na het diner afgerekend te worden.
Er wordt wel van U verwacht dat het bedrag vóór 
�5 december a.s. is overgemaakt op rekening‑
nummer 357693655 t.n.v. J.B. v.d.Zwan.
 
Wij hopen U allen hiermede duidelijk te hebben 
geïnformeerd, doch voor evt. verdere informatie 
kunt U zich tot ons wenden !
 
Jan van der Zwan & Hans van der Geest

Traditioneel dagje uit 
op maandag 12 januari 2009
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m Les Jardins du Château d’Olonne

• Atlantische kust - Vendée, 800 m van zee
• Luxe vrijstaande vakantiehuizen met privé zwembad 

voor 4, 6 of 8 personen
• Nederlandstalige receptie
• Hele jaar geopend
• Tennisbaan
• 5 gerenommeerde golfbanen in directe omgeving

Voor een brochure-aanvraag kunt u bellen: 0033 2 51 23 63 67 
of mailen: jardindolonne@wanadoo.fr
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85180 Le Château d’Olonne
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veerd met een zeer uitdagende heek, juist daar 
zouden wij het niet meer over hebben. 

Harde kern weer present op wildfestijn
Na het schuttersgilde vulde de Sociëteit zich 
weer met uiterst charmante dames en gelukkig  
waren er óók een paar heren. Een van de eerste 
gasten was Nel Mesters. Maar daar moet je snel 
bij zijn om haar welkom te heten. Snel zoenen 
en dan nog sneller naar de klaverjastafels. De 
harde kern stroomde binnen. Wij zagen een Alie 
en Gerard Hoogerwerf, zij waren even niet op 
vakantie, kwamen met een sombere maar uiterst 
spiedende blik van Gerad naar binnen. Immers 
Gerard  is niet alleen thuis fulltime met de So‑
ciëteit bezig. Nee, ook op woensdagavond rust 
hij niet. Hij versaagt nimmer. Dat hij echter ook 
een hoge hoed op had van zijn familie, was mij 
minder bekend. Maar vol trots liet hij een mas‑
terpiece zien  van zijn broer Ton Hoogerwerf, 
die wel een heel erg erotisch getint behangetje 
had gecomponeerd. Leuk, maar ik heb het  nog 
even niet besteld voor mijn slaapkamer. Godzij‑
dank was óók Sjaak Hooymans er weer. Maar 
wat hebben wij daar  een werk aan gehad. Zelfs 
het inschakelen van de Tv‑rubriek ‘’Spoorloos’’ 
met Derk Bolt mocht in eerste aanleg niet baten. 
Maar dan hup. Ineens staat Sjaak er weer. En wat 
te denken van Hans Knoester? Hans had een in‑
troducé meegebracht. En uiterst welkome gast, 
Pascal geheten. Voor mijn gevoel was hij zo weg 
gelopen uit de musical ‘’Jezus Christ Superstar”. 
Immers het kon een tweelingbroer zijn. 

Koos van der Kruk en Henk van der 
Meijden, een prima combinatie
En Koos? Koos van der Kruk was nog helemaal 
vol van het bezoek, dat hij ’s middags had gehad 
van Henk van der Meyden. En nou maar afwach‑

U wilde ‘wilde’ wedstrijden?
Dan ook echte 
    wildwedstrijden!

Traditie moet er zijn! 
Traditie moet er wezen! 

Dit  even om met wijlen Wim Sonneveld 
te spreken. Dus trok een peloton wild-
schutters woensdag 12 november naar 
de Waalsdorpervlakte. 

Und jetz geht los! Om met de enige echte Wolf 
in schaapskleding te spreken. Hij zou later nog 
van zich doen spreken. En weer was het koud! 
En weer was het droog! Op het scherpst van de 
snede werd er gejaagd. En juist die man, die ook 
op Kermissen schietsalons tot  wanhoop brengt 
met al zijn voltreffers, ontpopte zich óók deze 
woensdagmiddag tot een waar scherpschutter 
van grote klasse. Natuurlijk, Leo de Bruin ontwik‑
kelt zich als en waar sportheld. Is het golfen? Oké 
dan gaan wij golfen. Is het schieten?Geen punt, 
dan schiet ik die fazanten wel uit de lucht. En dat 
is dan weer het leuke van het pachterspaar. Im‑
mers, het afgeschoten wild belandde ’s avonds 
op het dinerbord. En de fazantmousse en het 
wildstoofpotje waren duidelijk een heel ander 
verhaal dan het diner van een week daarvoor. 
Immers, met de boerenkool geraffineerd geser‑
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ten wat die Henk van der Meijden over Koos gaat 
publiceren in Privé.  Voorlopig blijft Koos nog bij 
Janny, maar met die van der Meijden weet je het 
nooit. Het leuke van zo’n dag is, je spreekt weer 
iedereen. En natuurlijk mogen wij een grapje 
maken over boerenkool met heekworst. Deze 
avond echter was het diner prima. Het was ei‑
genlijk zonde, dat het diner even opgehouden 
werd door Johan van Kampen en Leo de Bruin. 
En dat vanwege de uitreiking en uitruil van de 
uiterst fraaie beker van de Champions League 
voor Schutters. Leo won dit fraaie kleinood voor 
de derde keer. Hij was echter té ontroerd, om dit 
buitengewoon mooie geschenk mee naar huis 
te nemen. Het zou zo aardig zijn interieur opge‑
vrolijkt hebben. Nee, Leo was heel sportief en ja 
hoor, hij schoof dit kleinood door naar de win‑
naar van 2009. Klasse, Leo en nooit verwacht! 
Onbaatzuchtigheid is Leo’s lust en leven. 

Klaverjassen, biljarten en kegelen 
hoog genoteerd
Na de maaltijd barstten de wildwedstrijden los. 
Kegelen, klaverjassen en biljarten stonden hoog 
genoteerd. En hoewel een en ander niet geheel 
en al geruisloos verliep, ging de kegelprijs voor 
de dames naar Janny van der Kruk. Dat kon Koos 
zich aantrekken, dus óók hij ging voor goud bij 
de heren. Nou heb ik begrepen, dat zij met de bij‑
behorende geldprijs, in een van hun veel kamers 
een kegelbaan gaan uitleggen,. Want de smaak 
van de overwinning smaakt zoet. Dat Jan Kersten 
bij het biljarten de eerste prijs pakte, geldt slechts 
uitsluitend voor de statistiek. Immers, Jan is de 
meest rustige, de meest ingetogene en de meest 
vreedzame speler op het biljart en pakte dus de 
wonderschone caramboleprijs. Een tikkie moeite 
heb ik gekregen met de klaverjaswedstrijd. De 
een zegt Nellie Mester, een ander zegt Stef  Koot. 
Ik hou het erop, dat zij beiden samen  al rolle‑
bollend over straat gegaan zijn en uiteindelijk 
tot een prima compromis gekomen zijn., En zo 
eindigde deze wilddag in een wilde dag. Geno‑
ten hebben wij. En dus? Gewoon programmeren 
voor 2009. 
Zo hoort het ook!

Lex van Hulst

Beste Soosvrienden,

Er gaan de laatste maanden een aantal geruch‑
ten door ons Soosgebouw. En wel dat ik aan 
ons ex‑sooslid Jacob Jan Vijn een bedrag van 
€ 20.000 verloren zou hebben.
Wel vrienden, ik kan jullie geruststellen, er 
zijn inderdaad mensen die soortgelijke be‑
dragen van hem tegoed hebben, maar ik 
kom gelukkig niet in dit lijstje voor.
Het klopt dat ik een bedrag voor JJ heb be‑
taald om schade aan de Soos te voorkomen, 
echter dit is in samenwerking met het be‑
stuur en JJ keurig opgelost.
We zijn toch net een stel oude wijven bij el‑
kaar daar op de Soos.
Laten we voortaan bij twijfel, hoor en we‑
derhoor toepassen, dat voorkomt een hoop 
roddels en onwaarheden.
Familie vastgoed/groot transportbedrijf/
groot aandeelhouder verpakkingsbedrijf/ei‑
gen vastgoed/bouwonderneming... enz.
Het zou kunnen! Maar nee het was en is al‑
lemaal gebakken lucht uit de mond van JJ.
Nou ja, toch weer wat geleerd en ik niet al‑
leen.

Soosvriend Leo de Bruin
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Kerstdiner
13 december 2008

met een optreden van het 
Haags Matrozenkoor

Schrijf snel in 
want het aantal aanmeldingen 

is al groot!

Gezelschap Anonymous



Als iedereen lid was van De Vereeniging 
dan was er nooit een kredietcrisis geweest 
zoals deze nu voortraast. Dit is kortweg 
de relatie, deze twee “begrippen”. Want 
de oorzaak van de crisis was het verlies 
van vertrouwen en de sociëteit is juist 
een kweekvijver voor vertrouwen.

Ieder gaat wel eens in Frankrijk of Italië met vakan‑
tie. Men kent dus enigszins de volksaard van deze 
landen: men kan pas zakendoen als er een ver‑
trouwensbasis is. Dit vertrouwen wordt  slechts 
opgebouwd in een informele sfeer. Meestal met 
een drankje en een diner komt men ,zoals dat 
heet “dichter bij elkaar”. Zelden wordt op zo’n 
diner over zaken het contract betreffende gespro‑
ken. Men praat over wissewasjes, die uiteindelijk 
als doel hebben elkaar te begrijpen. Zo krijgt men 
wederzijds de indruk hoe sterk het woord van de 
één is. Hoe andere zaken geregeld waren  enz. U 
ziet een sterke overeenkomst met een sociëteit; 
ook daar krijgt men na enige tijd een onderlinge 
vertrouwensrelatie (of niet) waarop men kan bou‑
wen. Immers een woord is een woord. Het op‑
bouwen van een vertrouwensrelatie kost tijd. Met 
name voor de oostelijke landen kan het maanden 
duren, voordat men nadenkt over het eventuele 
tekenen van een contract.

De Angelsaksische benadering is minder men‑
selijk. In de Verenigde Statten van Amerika geldt 
de “layer” mentaliteit. “Vertrouwen” gaat via de 
rechtbank. Zodra er iets is, dat volgens één van de 
partijen niet volgens het contract is, wordt naar de 
rechtbank gegaan. Een van mijn studenten club 
genoten (directie IHC) kreeg zo’n claim van een 
klant, die behandeld werd door de duurste “claim 
advocaten”. Na een eerste zitting in het Waldorf 
Estoria hotel in New York, kreeg hij door, dat het 
een heel duur proces werd, waar de advocaten 
ook rijk van zouden worden. Hij heeft de bussi‑
ness in de VS direct gestopt en “bekijk het maar”. 
Een voorbeeld van absoluut geen vertrouwens‑

De kredietcrisis en  de Vereeniging...
      De relatie

Lieve soosvrienden en 
-vriendinnen,

Het is alweer een aantal weken geleden, 
dat Albert, mijn lieve man, is overleden 
aan een hartstilstand. 
Hij had de ziekte aan zijn darmen 
onder controle, dus we gingen de goede 
kant op. Maar toen werden we verrast 
door dit vreselijke plotselinge gebeuren. 
Hier hadden wij, maar ook de artsen 
geen vermoeden van.

Er zijn zoveel belangstellenden in het 
uitvaartcentrum en op de crematie 
geweest, dat ik na overleg met Ton 
Schoonman heb besloten om een stukje 
te schrijven in het Forum.

Iedereen, die ook maar aan hem 
gedacht heeft of aanwezig was, wil ik 
via deze weg van harte bedanken voor 
de begeleiding van Albert naar zijn 
laartste rustplaats. 
Het was overweldigend voor mij om 
te bemerken hoeveel mensen van hem 
hebben gehouden.

Mede namens mijn kinderen dank 
ik jullie allemaal voor de steun en 
belangstelling die ik ontvang.

                    Adrienne Vervest
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De kredietcrisis en  de Vereeniging...
      De relatie

relatie! En misschien wel het voorbeeld voor de 
huidige crisis.

Mijn ervaring in Usbekistan is misschien goed te 
vermelden, omdat dit een beeld geeft van iets 
totaal anders.  Dit land is nog niet beïnvloed 
door het kapitalisme dat ook nadelen heeft. Let 
wel de z.g. arme landen zijn in feite al structu‑
reel beïnvloed door het kapitalisme. Usbekistan 
is officieel, toen ik daar was in 2002, tien jaar 
onafhankelijk van de USSR. Maar de stijl was 
daar nog steeds communistisch. Hier enige 
voorbeelden: wonen is gratis, huisverwarming 
gratis, luxe niet aanwezig. Als een dienster in 
een restaurant geen klanten krijgt verdient hij 
of zij niets. De fabriek waarbij ik zat leverde nog 
geen producten, dus geen inkomsten en dus 
verdienden de mensen niets! (Men had de laat‑
ste drie maanden geen enkel salaris gehad)
Het begrip geld had in Usbekistan een andere in‑
houd, alleen nodig voor eten en kleding. Rijk en 
arm verschillen waren niet zichtbaar.  De rijken 
moesten immers hun voedsel ook op de markt 
kopen, want er zijn buiten de  dranken en goud 
zaken geen winkels.  Hun huizen zien er net zo 
grauw uit vals de armere flats (die gratis zijn) De 
markten zijn daarom uitgebreid , men verkocht 
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een beetje groente‑ duidelijk zelf verbouwd en 
tweede hands spul, dat wij hier schroot zouden 
noemen, enz. 
Op de “afdeling brood” op de markt stonden 
de vrouwen ongeveer een meter van elkaar met 
hun kinderwagens  vol met brood. Allen zeer 
actief met het aanprijzen (duidelijk ook een 
huisvlijt voor extra inkomen). Misschien aardig 
te vermelden is het feit dat de uitvalsweg van 
Samarkant (bekend van de zijderoute!) vol met 
auto’s stond. De reden was dat aldaar heel lek‑
ker brood werd verkocht. Ik bevestig dan ook 
dat het lekker was!
Wat ik met dit verhaal heb willen aantonen is, 
dat er andere waarden zijn dan veel geld ver‑
dienen; immers geld is slechts een “ruilmiddel”, 
dat voor zijn waarde gedekt is in een economi‑
sche activiteit. Als deze activiteit niet bestaat, 
dan heeft voor dat punt ook geen waarde. (Of 
anders gezegd “onbetaalbaar”)  Bijvoorbeeld 
de zorg als activiteit wordt een onderwerp, dat  
straks zeldzaam wordt. Onderling helpen, zo‑
als dat bij de Vereeniging wordt gecultiveerd, 
wordt zeer belangrijk. De boodschap is duide‑
lijk: Vertrouwen, vertrouwen en nog eens ver‑
trouwen is de basis voor een mensvriendelijke 
samenleving. Het heeft een hogere waarde, dan 
al het geld‑ dat is slechts een ruilmiddel!

Sjoerd van der Veen

Broederliefde: Limerick van Ruud Hennequin voor zijn jarige broer Jos.
Op 29 oktober 2008, bood Ruud namens zijn broer, aspirant lid de wijn aan en de volgende limerick:

Ik heb een broer die niet op me lijkt.
Dat zie je meteen, maar niet als je goed kijkt.
Dan houden wij beide van wijn,
En troosten elkaar bij  de pijn,
Wanneer de AEX opnieuw in de min blijkt.

Ruud Hennequin, lid sinds maart 2006

We hebben het ervaren, als Jos jarig is dan betaalt Ruud
Maar Jos betaalt niet als Ruud jarig is, dus op zijn verjaardag hij haast blut
Dat krijg je als de oudste helemaal niet meer werkt,
En de jongste moet bijspringen, dus in zijn bestedingen wordt beperkt
Des te meer waardering hebben we Ruud, voor deze flut.

Gerard Hoogerwerf
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REKLAME OP: 
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k BORDEN k LIHTBAKKEN
k RAMEN k SPORTVELDBORDEN

ADVIES - ONTWERP
EN UITVOERING
VAN BELETTERINGEN

Nieuwe Laantjes 90
2584 RX Scheveningen

Tel. 070-3501128
Fax 070-3229466

www.albabelettering.nl

NBM B.V.
BELEGGINGSMIJ. vraagt te koop
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BEDRIJFSGEBOUWEN
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Brieven met aanbiedingen    Vinkweg 3 - 2331 AV LEIDEN
           Fax: 071 531 54 09

Bellweg �6, 2627 AW Delft

Tel. 0�5 ‑ 25� 40 00

Fax 0�5 ‑ 25� 40 0�

e‑mail: info@awiversenter.nl

website: www.awiverscenter.nl

K W A L I T E I T  E N  O N D E R S C H E I D



HET FORUM  �7  NOVEMBER 2008

in gesprek met...
Peter Robijns
op 2 juli 2008

Op 6 mei �943 in Amsterdam geboren en daar 
ook opgegroeid. Met 7 kinderen‑ Peter was num‑
mer 5‑ werd gewoond in een portiekwoning (26 
treden) in Amsterdam aan de rand van de Jor‑
daan. Door het benutten van de kastruimten en 
de inzet van stapelbedden lukte het 9 mensen 
van een nachtplek te voorzien. Vader Robijns was 
procuratiehouder bij een assurantiefirma, voor 
welk bedrijf hij een halve eeuw heeft gewerkt. 
In zijn pensioen was van die bedrijfstrouw later 
weinig terug te vinden.

Het rooms katholicisme stond hoog in het vaan‑
del, dat onder meer tot uitdrukking kwam in de 
keuze van de scholen. Vader ging voor het beste 
onderwijs op R.K. scholen met nonnen, broe‑
ders en paters als leerkrachten en nam ondanks 
de bescheiden beurs de daaruit voortvloeiende 
voor die tijd hoge kosten voor lief. Voor Peter be‑
tekende dit dagelijks een half uur autopetten en 
later fietsen om op school te komen. Uiteraard 
hoorde bij dit roomse leven ook de rol van koor‑
knaap, misdienaar en later acoliet.

Amper �2 jaar jong werd hij ingekwartierd in het 
klein seminarie van de paters redemptoristen 
“de Nebo” te Nijmegen, een internaat waar hij 
een gymnasiale alpha opleiding genoot en “ge‑
doseerd” werd klaargestoomd voor het priester‑
schap.
4 jaar later werd hij bij (vermeend) gebrek aan 
roeping door zijn superieuren naar huis gestuurd 
en maakte hij zijn gymnasiale opleiding af bij het 

Sint Nicolaas Lyceum in Amsterdam. Een hoog 
cijfer voor Frans en interesse voor het beroep van 
leraar deed hem vervolgens besluiten de Franse 
Taal en Letteren te studeren aan de Gemeentelij‑
ke Universiteit in de hoofdstad. En vanaf hier gaat 
Peter als volgt verder met zijn verhaal:

“Ik studeerde in een bollenveld van vrouwen, een 
bewijs dat de studierichting onder de mannen 
niet populair was. Allerlei financieel gedreven 
studentenbaantjes, het facultatief verklaren van 
Frans op de middelbare school en een serieuze 
vriendin vormden de omgevingsfactoren die mij 
deden besluiten de studie op “halt” te zetten.
Een directe oproep voor militaire dienst was het 
logische gevolg.

In �966 meldde ik mij met tegenzin bij het zoge‑
naamde kneuzen onderdeel Intendance van de 
Landmacht in Bussum, vastbesloten om dit ver‑
plichte nummer niet onnodig te rekken en om 
de lastige klussen in een ruil voor een met witte 
bonen gevulde koek aan goedwillende maatjes 
te slijten. Na �8 maanden zwaaide ik als hoofd 
ondergoed met een soldaat � streep vervroegd 
af.

Nog geen maand later startte ik als aankomend 
Levensverzekeringsinspecteur bij de Hollandse 
Sociëteit Amstleven. De eerste periode werd 
vooral gevuld met de verkoop van begrafenis‑ 
polissen in Amsterdam Zuid Oost (de Bijlmer) 
De beschikbare bedrijfsauto was bij gebrek  
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Privé 070 386 58 48
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aan een rijbewijs aan mij niet besteed.
Een advertentie in de krant met de oproep aan 
“jonge heren” om te solliciteren voor een oplei‑
dingsbaan voor kantoordirecteur bij de Neder‑
landse Middenstandsbank in den Haag, vormde 
voor mij, niet gehinderd door enige financiële 
achtergrond, de aanleiding mijn focus daarop te 
richten. In maart �968 – 2 maanden voor mijn 
trouwen – kon ik daar beginnen en in mei �969 
werd ik benoemd tot directeur van het nieuw te 
openen NMB kantoor in Voorburg.

Mijn vrouw Marianne leerde ik kennen op een 
misdienaars feestje. Wij kwamen allebei met een 
ander binnen. Hoewel het van haar kant zeker 
geen liefde op het eerste gezicht was, heb ik haar 
mede dankzij mijn onstuimige quickstep talent 
nog die avond op een roomse wijze weten te 
strikken. Zoals eerder vermeld trouwden wij in 
mei �968, uiteraard in de Redemptoristenkerk 
aan de Keizersgracht in Mokum, waarbij sprake 
was van een in die tijd nog nauwelijks voorge‑
komen gemengd huwelijk. Onze rijkdom bestaat 
thans uit 2 dochters en 2 schoonzonen, aange‑
vuld met 4 kleinkinderen van wie de laatste nog 
kakelvers is.

Bij de NMB, later ING heb ik 35 jaar op wisselen‑
de locaties (o.m. Amsterdam ) in de functie van 
directeur mogen werken. Lag mijn start “leer‑
ling” op het Tournooiveld in Den Haag, ook mijn 
finale lag daar, maar dan in de rol van Voorzitter 
van de directie van het District Haaglanden. 
In het kader van het gewenste “social engage‑
ment” heb ik naast mijn werk steeds diverse be‑
stuursfuncties bekleed. Zo was ik lange tijd pen‑
ningmeester van het RIBW Fonteijnenburg en het 
R.K.Zorgcentrum Slotervaart alsook bestuurder 
van het Maagdenhuis Amsterdam, de Kamer van 
Koophandel Haaglanden en de Haagse Bankiers‑
vereniging. Ook was ik lid van diverse onder‑
nemersclub. Van een paar clubjes maak ik nog 
altijd deel uit. Bovendien heb ik nog een aantal 
advies en ‑bestuurspetten op en coach ik � op � 
aanstormend ING talent. 

Ik ben bij de Sociëteit binnengekomen door Cees 
Buskens, met wie ik bijna 40 jaar bevriend ben . 
Wij zaten samen in het oudercomité van de la‑
gere school de Lusthof in Voorburg. Voor een fi‑
nanciële injectie voor de totstandkoming van de 
“Buskens bar “ heb ik mij vanuit de ING dan ook 
dolgraag gecommitteerd. Overigens heeft ook 
mijn goede vriend Hans Lamb –ook hem ken ik 
bijna 40 jaar – een stimulerende invloed gehad 
op mijn interesse voor de Vereeniging. 

Hobby’s in de zuivere zin van het woord heb ik 
feitelijk niet. Ik houd van theater, ben al 55 jaar 
Ajax fan, lees veel maar heb geen geduld voor 
dikke boeken, luister graag als omnifoor naar 
muziek, speel graag een potje canasta en “stu‑
deer” bridge. Daarnaast ben ik een liefhebber 
van (korte) vakanties. Eten en een goed glas wijn 
vormen altijd een feest voor mij.
Maar mijn hoogtepunten spelen zich toch af 
in de intimiteit van het gezin met mijn vrouw  
Marianne in de ongekroonde hoofdrol en in het 
decor van goede vrienden. 

Toekomstplannen: Ik tel mijn zegeningen en pro‑
beer van elke dag te genieten. Met de toekomst, 
die vandaag begint houd ik mij niet zo bezig. Dat 
wil overigens niet zeggen, dat ik deze achter mij 
heb. Integendeel!

Tenslotte: Hoe bevalt het op de Sociëteit ?
Deze vraag komt wat prematuur voor een afge‑
wogen antwoord. Spontaan reagerend ben ik 
enthousiast . Ik moet wel wennen aan wat ou‑
bollige gebruiken zoals het toezingen van de 
jubilaris en de gastheer maar realiseer mij tege‑
lijkertijd, dat juist de traditie een van de kritische 
succesfactoren van de sociëteit vormt. De sfeer 
ervaar ik als plezierig en open, er bestaat respect 
voor elkaar, iedereen kan zichzelf zijn en “hanen‑
gedrag” is niet aan de orde. Voor wat betreft de 
ondervertegenwoordiging van “jongeren” ver‑
wijs ik naar een passage elders in dit blad. 

Herman B. Schoonman 
(wordt vervolgd)



WERKPLAATS:
Dekkershoek 69

2552 DB Den Haag
Tel.: 070 397 52 38
Fax: 070 397 26 41

www.jornathdehaas.nl

Onderhoud         Verbouwingen       Betimmeringen

Philipsstraat 3• 2722 NA Zoetermeer • Tel. 079 342 15 61 • Fax 079 342 40 92 • e-mail: hooymans46@zonnet.nl
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uitgesproken op 19 november ter gelegenheid van de aangeboden wijn 
door: Rien Meijer, Ben van der Harst en Rob Pieterse.

Ben van der Harst, lid sinds 0�‑�2‑03

Onze informaticus uit het verre Drenten,
Gaat alleen in het weekend naar huis, Deo Volente.
In de week zoekt hij zonder Gerda zijn vertier,
het hoogtepunt daarvan vindt hij in de Sociëteit hier,
en dat kost je Ben vanavond een hele smak centen.

Gerard Hoogerwerf

Rob Pieterse, lid sinds juli 2004

Ons gewaardeerde Haagse lid Rob Pieterse
Weet na zaterdag dit rondje er nog uit te persen
Visueel gaat het wat minder, maar dit ziet Rob nog scherp
Een leeg glas in de hand van een soosvriend is een nutteloos voorwerp
Rob, accepteer onze gezang en proosten als een omen.

Leen Knoester

Dat is nou van de Soos zo mieters
Een glas wijn van Ben, Rien en Rob Pieters
Je zuipt je zo het lazerus
Terwijl je denk nou is het zus
En zo gaat het weer met liters.

Cees Postema

Rien Meijer, lid sinds oktober 2007

Ons Rijswijkse bestuurslid Rien Meijer,
Beweegt zich in ons midden steeds vrijer
Als lid van de exploitatiecommissie waakt hij over ons wel en wee
Tussen zijn vakanties door, is hij daar maar druk mee
Kop op Rien, je bent voor de pachter onze koddebeier

Gerard Hoogerwerf

LIMERICKS
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Makelaarskantoor Zeilstra
maakt werk van uw wensen

Een huis kopen of verkopen doet u
hooguit een paar keer in uw leven. 
Staat u op het punt zo’n belangrijke
beslissing te nemen, dan doet u er
goed aan een partner te zoeken die
deskundig is op dat gebied.

Een partner die de markt kent en u kan adviseren en begeleiden. Wij 
onderscheiden ons met onze persoonlijke manier van werken.We nemen 
uitgebreid de tijd voor u, bekijken wat uw mogelijkheden zijn en proberen 
ons in te leven in uw wensen. Immers, pas dan kunnen we u een goed 
persoonlijk advies geven en kunnen we gericht de markt op gaan om uw 
wensen te realliseren. Of het nu gaat om kopen of verkopen, huren of 
verhuren, taxaties, hypotheken of verzekeringen. Of het nu woningen, winkels 
of bedrijfspanden betreft.

Voor meer informatie of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u zes 
dagen per week bij ons terecht.

Dagelijks leiding: Menno Alkema en Herman Scholten.

 Zeilstra Makelaars
 Groot Hertoginnelaan 263
 2517 ET Den Haag

 Telefoon 070 346 92 46
 Telefax 070 364 03 26
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Wonen
Bedrijfs Onroerend Goed
Vastgoed Management



HET FORUM  23  NOVEMBER 2008

Intelligentie test
�. Iemand gaat �2 uur slapen. Hij zet de wekker en wordt volgens die wekker om � uur wakker. 

Hoeveel uur heeft hij geslapen?

2. Hoeveel maanden hebben 28 dagen? 

3. Een dokter geeft je 3 tabletten en zegt: “Neem elk half uur een tablet in.” Hoelang doe je er 
dan mee? 

4. Hebben ze in Duitsland ook 5 december? 

5. Een boer heeft �6 schapen. Alle met uitzondering van 9 gaan dood. Hoeveel levende scha‑
pen houdt hij over? 

6. Ergens staat een huis. Elke zijde heeft uitzicht op het Zuiden. Er loopt een beer langs. Welke 
kleur heeft die beer? 

7. Wiens portret stond op het twintig gulden biljet?

8. Is het in Rusland toegestaan dat een man met de zus van zijn weduwe trouwt? 

9. Kan iemand die ten Westen van de Mississippi woont ten Oosten zijn begraven?

�0. Hoeveel dieren van elk soort nam Mozes mee in zijn ark? 

��. Deel 30 door een half en tel er �0 bij op. Wat is de uitkomst?

�2. “Je bent mijn zoon, ik ben niet je vader.” Wie heeft dit gezegd?

�3. In �9�2 werd een gouden munt gevonden met het opschrift “46 v. Christus”. Hoe oud is die 
munt? 

�4. Heeft een nachtwaker recht op pensioen als hij overdag sterft?

�5. Iemand gaat een donkere kamer binnen met een doosje lucifers. Hij wil licht. Er zijn daar een 
olielamp, een kaars en een open haard. Wat zal hij het eerste aansteken? 

�6. Iemand heeft een kast met �2 rode en 8 zwarte sokken die door elkaar liggen. Het is pikdon‑
ker. Hoeveel sokken moet hij pakken om een gelijk gekleurd paar te hebben?

�7. Een dokter in Nijmegen heeft een broer in Maastricht, maar die broer in Maastricht heeft 
geen broer in Nijmegen. Hoe zit dat? 

�8. Er is een put van 20 meter diep. Helemaal onderin zit een slak. Deze wil naar boven en begint 
te klimmen. Overdag stijgt hij 5 meter maar ‘s nachts daalt hij 4 meter en dat gaat zo elke dag 
door. Na hoeveel dagen heeft hij de rand van de put bereikt? 

�9. Wat brandt langer: een dikke of een korte kaars? 

20. Stelt u zich eens een (droge) vijver voor, waarin zich een bloempje bevindt. Iedere minuut 
verdubbelt het aantal bloempjes zich. Om twaalf uur ‘s middags is de vijver helemaal vol. Op 
welk tijdstip is de vijver half vol? 

Oplossing opsturen naar ecroque@telfort.nl  
Oplossing komen in het volgende forum.
Voor diegene die alle 20 vragen correct beantwoordt ligt een kleine attentie klaar.
Over de uitslag kan niet worden ge……..

Ed Croqué
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Reizigersadvies- en vaccinatiecentrum GGD Den Haag

Thorbeckelaan 360
hoek Laan van Meerdervoort
bereikbaar met bus 23 en tram 3
telefoon 070 - 353 72 40
website www.denhaag.nl/ggd

Spreekuur:
Alleen op afspraak. Iedere werkdag ‘s morgens. Voor een afspraak 
kunt u bellen 070 - 353 72 40, tussen 09.00 - 16.00 uur.

Tijdens het spreekuur krijgt u een individueel advies voor uw reis.
Telefonisch kunnen wij geen persoonlijke informatie verstrekken.

Gemeente Den Haag
Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn

GGD

W W W

GGD Den Haag
Reizigersadvies- &
Vaccinatiecentrum

www.denhaag.nl/ggd


