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er is vannacht een kind geboren

in welke stal, dat weet ik niet
er zongen daar geen engelenkoren

en nergens klonk een herderslied
geen wonder licht dat in het duister straalde

de vader is bepaald geen vrome
de moeder allerminst een maagd
het kind is niet voor ons gekomen
geen mens heeft om zijn komst gevraagd
het zal misschien van honger moeten sterven

in heel de wereld geen drie wijzen
op zoek naar hem, van al so veer

en ook zal er geen ster verrijzen

tenminste niet te ziiner eer
hij zal geen myrre, goud of wierook krijgen

er is vannacht een kind geboren

waar niemand enig heil in ziet
het zal de vrede niet verstoren

en zeker ook de oorlog niet
er is vannacht een kind geboren

in welke stal dat weet ik niet

Foto: Leo Scheffer
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Houden van is vlugger gezegd dan

gedaan maaÍ soms komt het op gang

en dan is er geen houden meer aaÍI.

Judith Herzberg

tencomplex en heeft hU de taak
van huismeester op zich,geno-
men. We hebben het allemaal
maar druk druk!
Maar op 9 oktober was het feest
en dat was heel duidelijk. AI
vroeg in de morgen werd er
gebeld en daar stond de bloe-
menman met een prachtige bos
bloemen van deVG-ANWB met
de harteluke gelukwensen. Het
heugelljke feit werd met kinde-
ren en kleinkinderen herdadlt
gedurende een weekend in het
Preston Palace in Almelo en
natuurlUk voor de kleinkinderen
een dagje naar het kinderspeel-
paleis. Langs deze weg willen ze

het bestuur van deVG-ANWB
graag bedanken voor de mooie
bloemen en tevens iedereen alle
goeds toewensen.
Nog veel goedejaren samen.

Koos en Corrie van der Pijl
1 5.11.1963 - 15.11.2003

Ze hebben
elkaar ont-
moet in het
jongerencen-
trum in
Voorburg,
dat destijds
eens in de
maand een
dansavond
organiseerde
in restaurant

Drievliet in Rijswijk. RUswUk ligt
centraal tussen hetWestland en
Leidschendam. Veel jongelui uit
die regio's kwamen daar
samen. Corrie komt uit
Naaldwljk en Koos is geboren
en getogen in Leidschendam.
Toen zij elkaar ontmoetten
werkte Koos bjj de
Wegenwacht: hU was daar op
15 augustus 1960 begonnen.
Op de motor met zuspan deed
hij zijn dienst in die omgeving.
Woningnood speelde ook hen
parten maar door een gelukkig
toeval hebben ze in Wilnis een
deel van een oude boerderlj
kunnen huren. Op 15 november
1963 kon er getrouwd worden.

Vljfjaar hebben ze daar heerlljk
gewoond; hun oudste zoon is

er ook geboren.Toen ze de
mogelijkheid kregen een huis in
Leidschendam te kopen hebben
ze dat direct gedaan. lntussen
was Koos overgestapt naar de
afd. Autokeuringen; eerst in
Rotterdam en daarna in Den
Haag.
Ze kregen nog een zoon en een
dochter en toen werd het huis
wel wat klein, dus uitkjjken naar
wat anders. Dat lukte in
Bleiswijk waar ze nu alweer 33
jaar wonen.
ln 1979 is Koos docent gewor-
den blj hetTechnisch
Opleidingscentrum waar hU tot
aan zljn VUT met veel plezier
heeft gewerkt. Je leerde er
mensen uit het hele land ken-
nen. Ook de technische mede-
werkers van de Alarmcentrale

en de Steunpunten behoorden
tot de cursisten. Dankzlj deze
baan is hlj ook in Rusland
geweest om een lid dat daar
met zljn auto en caravan was
gestrand, weer op weg te hel-
pen. Van de VUT geniet hij
volop; van vervelen is geen
sprake. Eén van zljn hobby's is

schilderen; met zUn werkstuk-
ken exposeert hij wel eens.
Samen tennissen ze, bridgen
graag en reizen heel Europa
door met de caravan. De kinde-
ren zljn alle drie getrouwd en
hebben Koos en Corrie verblijd
met vier kleinkinderen. Met hen
hebben ze gedurende een
weekend feestelUk herdacht dat
ze elkaar veertigjaar geleden
hetja-woord gaven. Wij wensen
jullie nog veel gelukkigejaren
samen-

Frankje.

Jan en Babs Kemps
9.10.1963 - 9.10.2003

Ze hebben elkaar leren kennen
blj een toneeluitvoering in hotel
De Beurs. Jan werkte toen nog
in een garage in Oirschot. Op 1

mei 1961 is hlj bij de ANWB in
d ienst gekomen als Wegenwacht
in opleiding. De eerste vufjaar
reed hij op zljn BsA-motorfiets
met zuspan in zljn eenle over de
Brabantse wegen. Af en toe
kreegje betuek van de inspectie.
Diep in zljn geheugen gegrift
staat de stienge winter van 1963.
Maar toch nog steeds vindt hU

het de mooiste tUd van zljn werk-
zame leven. ln 1962 kreeg Jan
wegens uitmuntend dienstbe-
toon het ANwB-erekruis. En
voor hetzelfde feit mocht hij in
februari 1963 een onderschei-
ding van het Carnegie Helden
Fonds in ontvangst nemen. In
juli 1963 kregen ze de mogelljk-
heid een huis te kopen en toen
zljn ze op 9 oktober 1963
getrouwd.
Jan en Babs hebben drie kinde-
ren, twee dochters en een zoon.
lnmiddels z[jn ze ook oma en
opa van vljf kleinkinderen. ln de
jaren dat ze nog opgroeiende
kinderen hadden was Babs thuis.
Naast de taken van huisvrouw
en moeder deed ze ook thuis-
werk.
Om het niet te verleren is ze veel
jaren oppasoma geweest. Sedert
1994 werkt ze als gastvrouw op
het gemeentehuis. Jan is door
ziekte in de WAO gekomen en
sinds december 2002 gepensio-
neerd. Ze hebben in datjaar ook
een appartement gekocht in het
centrum van Oirschot.
Behalve dat hlj veel huishoudellj-
ke taken vervult zit hlj ook in het
bestuur van de Vereniging van
Eigenaren van het appartemen-

PERSONALIA

Nieuwe leden
P B1jl, Amstelstraat 50, 1946 RW Beverwljk; propagandist
L. Broersma, Obrechtlaan 115, 9402TE Assen; garage/magazljn
W.EG 19, 2272 XN Voorburg;
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Overleden
13 september, J.PA. Rolvink, Den Haag; medewerker Postkamer

2 oktober, C. van Dljkhuizen, Amersfoort;
hoofd inspecteur/i nstructeur b1j de Wegenwacht en

het toenma I i g Techn isch O p le i d i ngscentru m (TOC)

onder ons zullen aan deze
goede herinneringen

hoofd van

Berg, Bru!jnings

Lelypark 1,
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Wij hadden de zeer
geslaagde excursie op 20
augustus van dit jaar nog
niet achter de rug, of uw
bestuur moest alweer volop
"aan de bak" met de orga-
nisatie van het 5e lustrum
van onze vereniging in het
komend jaar. Meer daarover
vindt U elders in dit num-
mer van de Buitenband.
Noteert U in ieder geval
wel de data: 25 en 26
augustus 2004!
Maar ook met onze pen-
sioenen is er het een en ander aan
de hand en dat zullen wij allemaal
in de komende jaren in onze porte-
monnee gaan voelen. Dankzij
Marlène v.d. Aalst-Philippus en
Barend Druif, die ons vertegenwoor-
digen in de Adviesraad van het
ANWB-pensioenfonds, en op de

6erugk[jkend op hetjaar 2003

I -og"n wlj constateren dat onze
I vereniging springlevend is.

Helaas moeten wlj altijd weer leden ver-
liezen, maar het is verheugend dat er
ook nog steeds een grote toevloed van
nieuwe leden is. Aan de ene kant
logisch, want de ANWB is in de loop
van de zestigerjaren sterk gaan groeien
en doet dat gelukkig nog steeds. En

door de binding die veel medewerkers
hebben met de doelstellingen van de
ANWB en met hun collega's blijft ook de
band tussen veel van de gepensioneer-
den heel sterk. De "penetratiegraad"
van onze vereniging onder de gepensio-
neerden van de ANWB is dan ook erg
hoog; veel hoger danje bij andere ver-
enigingen aantreft.
lk wljs altljd weer graag op het drieluik
van de doelstellingen van onze vereni-
ging (in de vorige Buitenband heeft U

daar ook al over kunnen lezen):
- debelangenbehartiging
- bevorderen en versterken van de

onderlinge band tussen de leden
- dienstverlening aan individuele leden
Het nastreven van de eerste twee doel-
stellingen lukt vr[j aardig, ook al kan het
natuurlljk alt[jd beter. [Vlaar gelet op de

steeds niet dat
gepensioneerden
zo weinig mede-
zeggenschap heb-
ben binnen het
pensioenfonds,
hoewel de prak-

tuk uitwust dat er met onze mening
toch wel af en toe rekening wordt
gehouden. Maar in de relatie wer-
kenden en gepensioneerden is het
hemd natuurlijk nog steeds nader
dan de rok. Overigens heeft Barend
Druif op eigen verzoek afscheid
genomen van de Adviesraad en

enthousiaste en niet aflatende inzet van
velen onder ons, acht ik weinig redenen
aanwezig voor ontevredenheid. Op het
gebied van de "belangenbehatiging"
staat ons nog genoeg te wachten. Op
het punt van "versterken van de onder-
linge band" natuurlljk ook, maar daar-
voor hebben wlj in het nieuwejaar een
prachtige kans blj ons 5e lustrum. Over
beide onderwerpen leest U elders in dit
nummer van de Buitenband meer.
Over de "dienstverlening aan individu-
ele leden" heb ik enige twljfels. Ons net-
werk van regionale contactpersonen
functioneert goed. Maar wlj mogen van
hen met de beperkte hen ten dienste
staande middelen en ondanks hun vaak
grote inzet nu eenmaal geen professio-
nele dienstverlening verwachten. Of wlj
daarmee dan altljd aan de werkelljke
behoefte van individuele leden kunnen
voldoen blljft de vraag. Het is echter
goed te weten dat wlj daarvoor altljd op
de ANWB kunnen terug-
vallen. En over de mede-
werking van de ANWB
hebben wlj geen klagen.
Maar U kunt als lid ons
wel helpen door, als U
een vraag of behoefte

heeft uw bestuur Loek Schouten
bereid gevonden daar namens ons
zitting in te nemen.

Ook landelijk is er in het land van
de gepensioneerden het nodige
gerommel. De overkoepelende ver-
eniging van organisaties van gepen-
sioneerden - de NVOG, waar ook
wij lid van zijn - verkeert in een ern-
stige crisis en is ongeveer één
derde van zijn 160.000 leden verlo-
ren. Dat betekent niet alleen een
mogelijk verlies van gezag in de
buitenwereld, maar ook een finan-
ciële aderlating. Vooralsnog blijven
wij lid, omdat het bestuur van
mening is dat een overkoepelend
orgaan terwille van een goede
belangenbehartiging dringend
gewenst is. Maar of dat via de
NVOG moet is sterk afhankelijk van
of zij uit deze crisis als herboren
tevoorschijn komt. Voorlopig is ónze
vereniging gelukkig nog springle-
vend; wij krijgen ook nauwelijks de
kans om in te dutten of om "met
pensioen" te gaan.

aan individuele hulp heeft, dat aan Uw
contactpersoon te melden. Hij weet dan
vaak wel de weg te vinden voor het ant-
woord. En het helpt ons mogelljkerwljs
die dienstverlening te verbeteren.
2004 wordt enerzljds een vreugdevol
jaar (ons lustrum!), anderzuds voor
ieder van ons financieel gezien een wat
moeil!jkerjaar. De vele bezuinigingen
van de regering (of U het er nou mee
eens bent of niet) en de korting op de
indexering van onze pensioenen zullen
niemand van ons ongemoeid laten.
Daar kan het bestuur maar heel weinig
aan doen. Wlj hopen U wel de maximale
vreugde van onze Iustrumviering te kun-
nen bieden. En wat over blljft is de vuri-
ge wens voor een goede gezondheid
voor U en de Uwen. Het bestuur wenst
U een voorspoedig nieuwjaar toe,

Ruud Olland,
voorzitter

achtergrond Loek
Schouten, is er
nog iets terugge-
draaid kunnen
worden van de
aanvankelijk wel
zeer drastische
plannen, die, naar
onze mening, een
te groot beroep
deden op onze
solidariteit. Het
bevredigt ons nog

"0p het gebied van de "belangenbehartiging" staat ons nog genoeg te wachteÍI"
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Mary Bakker Thao Ly-Hieu
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En voor-

weer voldoende is
komen. ln sommige

anders, daar moetje
nieuws soms wel maan-
op Sint Salarius.

Bij ons is dat al tijden goed geregeld,
wlj hebben immers een vaste betaal-
dag. Hoewel er is verschil tussen vroe-
ger en nu en dat zit hem niet alleen in
het feit dat de bedragen op de salaris-
strook hoger zijn dan zo'n dertig jaar
geleden of dat we in een andere munt
krijgen uitbetaald.
Nee, vroeger was de betaaldag heel
concreet en tastbaar en kreegjeje ver-
diende salaris handje-contanlje uitbe-
taald. lVary Bakker die ruim dertig jaar
actief betrokken was bij dit gebeuren
vertelde me hoe dat in z'n werk ging.
De salarisadm i nistratie. aanvankelijk
nog een sectie van de boekhoudafde-
ling, was verantwoordelijk voor juiste
invoering van mutaties en overwerkge-
gevens, zodat het salaris voor dit
maand juist en tljdig berekend kon

op tijd

aan de hand
ns totaal-

ing en een
medewerker, Was

gebeurd dan gaf de ver-
antwoordelijke directeur, na inzage en
controle van de berekeningen, zijn fiat
en bestelde bij de bank het benodigde
geld.
ln afwachting hiervan werden op SA
de voorbereidingen getroffen voor het
vullen van de loonza§es. Deze werden
voorzien van de naam van de
betreffende medewerker en zijn sala-
risstroo§e werd er alvast in gedaan.
Het wachten was dan nog op het geld-
transport. Was dat er eenmaal dan
werd het geld geteld aan de hand van
een totaallljst en in het desbetreffende
zage gedaan. Als de lljst was afge-
werkt mocht er geen cent over z!jn,
maar ook geen tekort. Dus moest er
heel secuur worden gewerkt. De gevul-
de za(es werden gesorteerd op afde-
ling en alfabet in een houten kisle
gezet.

del 1j ks weerkerend Sinterklaasíeest.
Hartstikke gezellig enje zag eigenlijk
alleen maar vrolijke gezichten volgens
lVary.
Op deze tocht werd Voorschoten niet
over geslagen, waar ze uiteraard ook
met open armen werden ontvangen.
Een echtgenote van één vertelde mlj
dat het altud zo'n heerlljk geluid was,
als haar man op betaaldag thuiskwam
en z!.1' blj de begroeting het loonza$e in
zljn binnenzak hoorde ritselen. Op de
Bljkantoren (Vestigingen zoals ze nu
heten) werd het geld bezorgd door
middel van een geldtransport. De

administratieve gegevens werden
samengesteld door SA. Het kantoor-
hoofd mogel!jk geassisteerd door een
medewerkster vulde de salarisza(es
en reikte deze op betaaldag uit. Hoe dit
b!j de Wegenwacht en Technostations
ging is mlj niet duidelljk geworden. Ik

hoor het graag.

«l
!

Foto-h er i n n e r i ng v a n An s Voorwe rk,
chef sa I a r i sad m i n i strati e.

Ans schat in:
"o mstreeks d e j a re n zesti g'.'

Het geldkislje is er niet meer;
wat zou er mee gebeurd zijn?
De toekomstplannen zljn een

co nti n u - p roces; steeds moder n e
computersystemen.

tl
t
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alarisadministratie N U

Y Yet meest markante van de
lJ oetaatdaq in het verleden, het

I luitreiken"uan het hoeie het wilt
noemen loon- of salarisza(e, is wel
veranderd. Hoewel er een vaste betaal-
dag is gebleven, beleven we deze niet
meer zo intens als toen.
Vijf dagen voor het einde van de
maand krijgt de bank de betaalopdracht
om het salaris over te maken naar de
giro- of bankrekening van de betreffen-
de medewerker.
Pas bij het volgende bankafschrift weet
je of het salaris is bijgeschreven, of
ergerje merkt het als de pinautomaat
meldt dat het betaaltegoed niet toerei-
kend is. Heeft u dat ook wel eens mee-
gemaakt?
Administratief is er niet zoveel verschil
met vroeger, alleen is er een duidelljker
functiescheiding tussen de betrokken
afdelingen. lnmiddels hebben de ver-
schillende bedrijfsclusters ook een

decentrale personeelsadministratie. De

variabele personeelsmutaties worden
door deze afdelingen ingevoerd in het
personeelsi nformatiesysteem P View.
En natuurlijk is er nog een afdeling
Salarisadministratie, die centraal werkt,
en er verantwoordelijk voor is, dat het
salaris op tijd wordt overgemaakt.
Ook nu worden op deze afdeling de
gegevens van overwerk of onregelma-
tigheidstoeslag ingevoerd in een sala-
rissysteem dat P Master heet.

Daarnaast worden deze gegevens voor
controledoeleinden nogmaals inge-
voerd in een apart PC-programma.
De loonrun, zoals dat genoemd wordt,
berekent de bruto- en nettobedragen,
zorgt voor lijsten van verschillende
samenstelling en produceert een dis-
kette waarop het detailbestand is vast-
gelegd.
Deze diskette wordt overhandigd aan

de AfdelingTreasury. De gegevens van
deze diskette worden door deze afde-
ling overgeseind naar de bank. Maar
die kan hiermee nog niets doen zonder
een opdrachtbrief te hebben ontvan-
gen. Deze opdrachtbrief moet naast de
paragraaf van SA, voor controle op
juistheid van ingevoerde gegevens,
voorzien zijn van de handtekening van
deTreasurer en de handtekening van
de Financieel Directeur. Zodra de
opdrachtbrief in het bezit is van de

Postbank zal deze tot betaling over-
gaan.
ln dit proces heeft er geen munt gerin-
keld of een bankbilet geritseld, er is
alleen sprake van een administratieve
verplaatsing van geldbedragen. Bij de
uitbetaling van uw pensioen zal een

vergel!jkbaar proces plaatsvinden.
Onder de werkzaamheden van SA valt
ook het berekenen van WAO-uitkerin-
gen voor HRN/l (Human Resource
[Vlanagement) zoals Personeelszaken
tegenwoordig heet.
SA verzorgt niet alleen de werkzaam-
heden voor de clusters van de ANWB,
maar ook die van de afzonderlljke BV's

Logicx (vervangend vervoer), IVIAA

(Traumahelicopters), de Uitwinkels en
van Faros-reizen.

Plannen voor de toekomst z[jn er ook,
natuurlljk SA blUft er voor zorgen dat

de salarissen uitbetaald worden. De

veranderingen liggen meer in een ver-
betering van de computersystemen. ln

2004 verwacht men dat het nieuwe
systeem Composer het verouderde P

View gaat vervangen en P lVlaster door
een versie die beter aansluit op
Windows.
Het geldkislje is er niet meer en zal ook
wel nooit meer terugkomen. lk vraag
mij af wat daarmee is gebeurd. Heeft
iemand dat mee naar huis genomen
om als aandenken te behouden of om
het als opbergkistje te gebruiken? Het
zal wel altijd een vraag blljven.
lnmiddels zijn we al aardig gewend
aan het "plastic geld'j maar toch ben ik

altijd nog blij als ik los geld in mljn
poftemonnee heb, vooral als mljn pin-
pas het laat afweten.

Wim de Graaf

v.l.n.r.: "Uitzendkracht" Femke; John Lljdsma; Lisanne van derWeliden; Angelique
Daal; AlbertWedman; en zittendThao Ly-Hieu.
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de ANWB, toen nog gevestigd
dit een aparte afdeling

Door ziekte kwam z§

van een verdiend

van Sa larisadministratie.



Een simpele dag in december
T T et is een grauwe, mistige dag.

H lk ben op weg naar het station om een oude school-

I I vriendin op te halen en vraag mljzelf vertwijfeld af of het

wel zo verstandig is een hele dag met elkaar door te brengen. Mijn
hartsvriendin uit mijn tienertud, maar al snel getrouwd en naar de

tropen vertrokken om nooit meer terug te keren. Een mensenleven

geleden dus. Wlj zullen beiden veranderd zljn.

En nu ben ik op weg haar weer te zien. lk loop bij de plaatselljke

banketbakker binnen en herinner mlj opeens dat wU daar vroeger .

nougat kochten, na een bezoek aan mijn vader die enkele huizen

verder in zljn kantoor zat en ons het benodigde dubbeltje verstrek-

te, waarvoor wlj hem uiteindelljk bezochten. "Daar begint het al"
denk ik. De hele dag zal staan in het teken van "weetje nog 's'I

De trein rolt het station binnen en ik speur naarstig het perron af.

Een oudere dame in een donkerblauwe mantel, een enorme bos

bloemen in de arm, komt op me af. Even moet ik kljken. Dan is de

herkenning daar en valt er een halve

eeuw weg.
"lk ben maar niet met de auto geko-

meni zeg ik, m|;'n passen naar de

hare regelend, "het is niet ver en

misschien vindje het wel leuk om te

lopen'l
"Oja, zeker, maar wat is alles veran-

derd! Zo op en in elkaar gebouwd.

Het benauwt me een beetje'J

lk denk aan de foto's die ze mlj zond.

De grootse natuur, de ruimte van het

land, en ik glimlach.

Thuis ruikt het naar koffie. Het is

behaaglijk warm en ze nestelt zich in

een stoel bij het raam om met grote ogen de bekende omgeving op
te nemen.
"Wàt een auto's en wàt een mensenï verzucht ze.

"Weetje nog datje alt[jd voor het raam stond te wachten? Als ik dan

op de fiets om de hoek kwam was dat voorjou het sein naar bene-

den te komen om samen naar school te gaanl'

Na de lunch zegt ze met een verontschuldigend laclje "Zou j[j een

einQje willen wandelen, ik zou zo graag mijn oude wij$e nog eens

zien'i "Maar natuurlijk'l
We gaan op weg. Het is droog en de egaal-grljze lucht vertoont hier

en daar een scheur, waardoor een waterig zonnele schijnt. Zwijgend
lopen we. lk laat haar even met haar gedachten alleen. We naderen

de straat waar ze gewoond heeft. Haar reactie is aandoenlljk.
"Daar is ons huis, maar aan de overkant was toch een weitje met

een paar schapen?"

Er staat nu een betonnen woonblok. Voor elk raam het geukte ver-

lichte driehoe(je.
"En hier was het manufacturenwinkelle van de gezusters Loos. Er

klingelde een hoog belletje bij het openen van de deur en dan kwam

er van achter een gordijn één van de twee zusters aangesloft."
Nu zit er een galerieue in. Maar de fietsenmaker en de slager zljn er

nog; van vader op zoon overgegaan. We hebben de laatste huizen

achter ons gelaten en lopen de polderweg op. Weids ligt het land-

schap voor ons. Een sloot, een paar knotwilgen, een weiland met
koeien. Rust en stilte. Over het land hangt een waas zodat het IUkt

of de koeien met de poten in een sluier staan. ln de verte klinkt de

cadans van de trein.
"Dat heb ik zo gemistï zegt ze zuchtend, "dat wisselen van de sei-

zoenen. Als het dan weer zo moordend heet was dacht ik aan

schaatsen, koek en zopie, sneeuw met Kerstmis. [V,laar ik geloof dat
ik hier niet meer zal kunnen aardenj' Er klinkt teleurstelling in haar

stem.

We passeren een boerderu. "Oh zeg, die is er nog, lk moest daar

altijd melk halen. ln van die blauwe bussen. Vier aan het stuur en

aardappels in de schooltassen aan de bagagedrager. Dan moest ik
met de fiets aan de hand naar huis."

lk zie in gedachten hun huiskamer. 's Woensdags na zwemles ging
ik altljd met haar mee. Een groot gezin. De kamer vol speelgoed.

Twee kleuters spelend op de grond,

Haar broertje in de hoek van de

kamer stuntelend op een blokfluit.
WU samen aan tafel met een puzzel.

Maar het meest is mij b[jgebleven het

beeld van haar moeder. Met één voet
hield ze een schommelwiegje met de

baby in beweging. Op haar schoot

een, in mijn ogen, enorme bak met

aardappelen, Ze schilde vlug en

behendig. Het mesje in de rechter-

hand. Met de linker werd vliegens-

vlug de aardappel rondgedraaid. Dan

liet ze de schil in z'n geheel van het

mesje in de bak vallen, sneed de knol

doormidden en liet hem met een plons in de pan met water vallen.
We moeten terug. Er komt een fikse bui opzetten. Een grote regen-
boog verschljnt boven het grasland. ln de stad zijn de lichten al aan.

Bij de oliebollenkraam is het stil. De man van de kerstbomen blaast
in zljn verkleumde handen. De gekleurde lichles langs zUn stalletie

tinkelen in de wind. Ik zoek m[jn sleutels, behendig een knaap ont-
w[jkend die op een scooter met een noodgang over het trottoir den-
dert.
"Mag dat?i vraagt ze verwonderd. "Nee, maar zij doen het, en nie-

mand zegt er wat van."

Boven schenk ik een aperitief in en zet de erwtensoep op. "Dat heb
ik in geen jaren gegeten'j zegt ze.

Dan is het al weer tijd om richting trein te gaan. Als die binnenrolt
zegt"ze zacht: "ik heb zo genoten'l Ze draait het raampje open en

leunt er op. Een armzwaai ten afscheid. Zo glijdt zU langzaam uit
mljn leven.

Op de terugweg komen haar woorden weer in mijn gedachten.. "lk
heb zo genoten'j Ja, ik ook, en ik bedenk dat het toch heerl[jk is wan-

neerje dat nog kunt van zo'n simpele dag in december.

PUCK
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Leo Scheffer
op foto-herhaling

"Op stoom naar de Hollandse

Oudheid" waren wU ditjaar tU-

dens onze excursie. ln de BUI-

TENBAND besloten wij de drie

reportagepagina's met een sPijtig:
"Welgeteld 12 foto5, en Leo maak-

te er nog zo veel meer'i De foto-
reportage zou toch eigenlijk oP de

Jubileum-excursie naar [Vlondo Verde

geheel nieuwe vergezichten moeten

bieden. Daar werkt onze redactie,

samen metThUsTuurenhout van de

ANWB, momenteel aan. lnternet, bij-

voorbeeld. Als het lukt, en dat verwach-

ten wU, leest u het in de volgende BUI-

TENBAND.

Mondo Verde

Een "voorberichtï
Onze VG-ANWB-J ubi leum-excursie
wordt gehouden op 25 en 26 augustus'
jà, twee dagen achtereen.
tVlondo Verde in het Zuid-Limburgse
Landgraaf is eenThema Park. Nieuw
sinds vorig jaar aPril.
De bedenker van lVlondo Verde -

Groene Wereld - was de kasteelheer

van Strijthagen, een wereldreiziger die

tuinen en gebouwen op schetsen vast-

legde waaruit een uniek themapark is

ontstaan. [Vléér over Mondo Verde óÓk

in de volgende BUITENBAND.

BUtTtNBAN0 4/2003
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in 2004.
Bestuur en leden van deVG-ANWB verwachten u op onze

Nieuwjaarsrecepties, de algemene ledenvergadering en de
jaarlijkse twee-daagse excursie.

Nieuwjaarsrecepties
Er worden in 2OO4 vier Nieuwjaarsrecepties gehouden:

- 6 januari (dinsdag) in De Bilt, bij Van derValk, motel De

Biltsche Hoek, De Holle Bilt 1. Van 14.00-16,00 uur.

9januari (vrijdag) in Eindhoven,Van derValk motel
Aalsterweg 322. Rljdend op de A6Z afrit 33 Valkenswaard
lVlet openbaar vervoer lijn 172 vanaf station Eindhoven.
Van 14.00-16.00 uur.

13 januari (dinsdag) in Assen, bij Van derValk, motel
Assen, Balkenweg 1. Rijdend op deA28-Assen-Groningen,
afslag 33. Met openbaar vervoer kunt u vanaf het station
Assen het beste een trein-taxi nemen. Van 14.00-16.00 uur.

- l5januari (donderdag) in Den Haag, hetANWB-hoofdkan-
toor, museum in de rotonde. Van 15.00-17.00 uur.

Alle leden ontvangen dezer dagen een persoonlijke
uitnodiging.

Algemene vergadering
De algemene ledenvergadering wordt gehouden in april, de
datum moet nog worden vastgesteld. Blj Van der Valk, motel
B[jhorst, Zijdeweg 54, Wassenaar. De vergaderstukken wor-
den u toegezonden. ln de BUITENBAND van maart worden
de agenda en hetjaarverslag 2003 gepubliceerd; deze kunt u

meenemen naar de vergadering.

Jubileum-Excursie
ln 2004 bestaat onze VG-ANWB 25 jaar. De twee-daagse
excursie naar Limburg wordt gehouden op woensdag 25 en
donderdag 26 augustus. Aan de plannen wordt nu al

gewerkt. Alle leden ontvangen t.z.t. thuis de uitnodigingen
met informatie. Zie ook de volgende BUITENBANDEN.

Bijeen
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"ln augustus 1959 ben ik bij de ANWB
in Den Haag gaan werken. lk ging toen
128 gulden in de maand verdienen. Een

kennisje bij de Nillmij, vlakblj ons, ver-
diende 95 gulden. "lk ben hartstikke
jaloers opjou'i zei ze. En ik trots, joh.
Dat was toen toch zo. Alsje zei datje
bij de ANWB werkte dan wàsje
iemand. Dat gevoel vanTROTS oP de
ANWB heb ik trouwens nog steeds als
je praat met mensen over vroeger-en-
hÉn-werk.
lk begon blj de afd. Ledenadministratie,
aankomst en verzending. Het was hard
werken. Tussendoor een sinaasappel

Eva Peffer- Blankestein:

,'TROTS''

schillen \^/as er niet bii - al helemaal
niet als je daarblj een papiertJe van de

ANWB gebruikte voor de schillen, Na

tweejaar ging ik naar

Ledenadm in istratie/Bedr!jfsl idmaat-
schappen. Het woord job-rotation was
toen nog niet uitgevonden, geloof ik.

81 de ANWB kon je actief en nieuws-
gierig om..1e heen kljken alsje weer
eens wat nieuws wilde, Het werd de

Wegenwacht, Ook zoiets blj de vrien-
dinnen: "zó werkj!j bij deWegenwacht'j
Je stond immers dicht b1j de leden.

Wegenwachten z!jn allemaal "doenersï
wlj dus ook, ln 1999 was ik 4Ojaar in
dienst.Toen ben ik weggegaan.

Eva in 1967

Twee maanden later werd ik vrijwillig-
ster blj het verzorgingscentrum Carel

van den Oever in Den Haag. Ben ik nu
nog. Vroeger dacht ik: "wat moet ik

toch blj al die oude mensen'i Nu help ik
met haarwassen, krulle!es zetten,
gezellig praten, uiterlijke verzorging,
make-up, rondrljden met de rolstoel,
zodat zij zich weer even lekker voelen;
ik ook. Het is leuk met oudere mensen."

Wie Eva weer eens wil spreken: Glenn
lVillerhof 38, 2551 )Z Den Haag, tel.
070 - 368 84 11

Foto's: Leo Scheffer
JanKo.

Jaarlijkse vergadering van de Regiocontactpersonen VG-ANWB
Het was een fantastisch mooie dag, afgelopen woensdag 5 novem-
ber, in de vroege ochtenduren wat mistig, maar daama heerlijk zon-
nig. Het was daardoor een aantrekkeluke dag om op pad te gaan
naarAmersfoort om een verslag te maken van de jaarlijkse vergade-
ring van de Regiocontactpersonen. Deze keer reisde ik met het
openbaar vervoer en nog wel zonder vertraging ook.

Bjj de vorige vergadering was aan de orde gesteld om het gebruik
hiervan beter mogel!jk te maken. Het bestuur is hier biizonder goed
in geslaagd en heeft hiervoor een uitstekende locatie gevonden.
Centraler dan Amersfoort kan eigenlUk niet en dan op nog geen
honderd meter afstand van het station.
De opkomst van de regiocontactpersonen, vaak echtparen, was
goed te noemen, zodat de zaal gezellig vol was.
Op de agenda stond naast de gebruikel!jke punten als opening,
mededelingen en goedkeuring van het verslag van de vorige verga-
dering, een inleiding van Nico Paardekooper over het Sociaal Fonds
van de ANWB, waarin de aanwezigen grote belangstelling bleken te
hebben. ln deze inleiding legde hlj aan de hand van een viertal prak-
tukvoorbeelden uit hoe het Sociaal Fonds werkt en welke hulp in die

voorkomende gevallen werd geboden. Hierbij refereerde hU ook aan

een artikel in het "tijdsórift voor Schuldhulpverlening en wettelUke
schuldsaneringï Dit artikel werd geschreven door Cid Koster,

manager Psychologisdre Dienstverlening bU onze ANWB. Cid

beschrljft hoe in voorkomende gevallen de financiële hulpverlening
bij de ANWB georganiseerd is en welke rol hierbij het Sociaal
Fonds, officieel de Stichting Van der Linde van Sprankhuizen-Fonds,
speelt.
"Het beleid dat voor het Fonds is ontwikkeld" en nu citeer ik, "komt
erop neer dat de hulp geen structureel karakter mag krligen maar
eerder het kenmerk heeft van een eenmalige of in de tijd begrensde
b-ljdrage om t'ljd te winnen voor een blljvende oplossingi
Gelukkig, meldde Nico de toehoorders, bl[iken gepensioneerden
slechts zelden gebruik te hoeven maken van het Sociaal Fonds.

Na dit punt behandeld te hebben bleek er niet zo veel meer te mel-
den, zodat de vergadering vroeger afgelopen was dan verwacht.
Niet erg, want zo kon er nog informeel over het één en ander wor-
den gepraat.

Wim de Graaí
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Als het straks beter gaat met de economie, worden
dan met voorrang pensioengaten gerepareerd?"
vroeg Rob ten Wolde zich af in het Financieel Dagblad van 27
oktober jl.

De overheid kan bogen op een ruime ervaring met bezuini-
gingen, Al eind..laren zeventig vonden de eerste noodzakeljj-
ke ingrepen in de sociale zekerheid plaats - daar kan van-
daag de dag men g lidstaat in de Europese Unie nog wat
van leren. De I::-no[ín van Duisenberg deed zijn intrede,
gevolgd dcor ''re e bezuinigingsronden. Aanvankel!jk onder
verhullende t re s heroverwegingen, misbruik en oneigenlijk
gebruik, ornc- 3 ngen en brede herwaarderingen. En wat
zegt u van Bes:eK 81 ? De eerste bezuinigingsbehoefte met
betrekking :c: ce AO!'y' byvoorbeeld kon worden gestild door
specifieke scrs zeeT inventieve maatregelen. Op den duur
was echter aar' :cïe maatregelen niet meer te ontkomen.
Het te bezr- : ce- cedrag werd zelfs vooraf bepaald, de amb-
tenaren n oes:e- de passende maatregel er naderhand maar
bij zoeke- De o-derbouwing werd steeds korter en simpe-
ler: de AO'.'.' .^ z-ce(e minimumuitkeringen moesten wor-
den bevrore- :- :e collectieve lastendruk te verminderen.
Het archa s:-: :::eekwoord 'het vet is van dejus' weerklonk
door de f-c e -:-,.,ersatiezalen van de bejaardenoorden.
Aan de bez* - j -gen op de AOW ging een periode vooraf
van bijzcr-c:'-= s:ructurele verhogingen die op l januari
1980 lette- hoogtepunt bereikten met het zogenoem-
de 'sociaa z.z' .zardbaar minimumniveau'en vol verwach-
ting ging 3l : e Catum het wettelUk vastgelegde aanpas-
singsmec-a- sre , n afgekorte vorm ook wel WAIV1

genoen"c . ?-. siaít, Aanpassing van de Aow-pensioenen
aan de lcc-:-:.'. kkeling wel te verstaan.
Die WAt,' -ac :chrer meer weg van een klap in het gezicht.
Al direct ,. ::e een lange reeks van noodzakelljke afwljkin-
gen vai' :a: 'nechanisme. Deze afwljkingen konden slechts
bL1 v,,et ,'. c-:e. qerealiseerd, zodat de minister van Sociale
Zaken e- ,',e'<eelegenheid en zljn staatssecretaris aan het
einde ','a. '-:e. g -aar voor goedkeuring de masochistische
gang naar -eI 3a- ement moesten maken.
B1 m1n r,,eten z_n c,,/er gens de sociale minimumuitkerin-
gen nooit',rerlaaed en als dàt het geval was, werden in de
inhoudingsfeer ( oonoelast ng en ziekenfondspremies) wel
zodanige maatregelen genom en dat men er in ieder geval
netto niet op achteru itg i-g.
De ontkoppeling van de AOW-pensioenen van de loonont-
wikkeling is vele jaren geaccepteerd, Het verbaast mij daar-
om des te meer dat heden ten dage iedereen moord en
brand schreeuwt als de aanvullende (dus bovenwettel!jke)
pensioenen de loonontwikkeling niet volledig volgen, Voorje
het weet hebben de fondsbesturen door gebrekkige commu-
nicatie met de gepensioneerden bovendien zo een opgewek-
te verwachting met betrekking tot toekomstige indexaties
aan hun broek. We zijn in Nederland wel heel snel 'in ver-
wachting'.
Zijn de bezuinigingen van de overheid een voorbeeld voor
de besturen van de pensioenfondsen en sociale partners?
Een feit is dat zU nog weinig ervaring hebben met kostenbe-
heersing of liever gezegd kostenbeperking. Staatssecretaris

"ZUn hezuinigingen 0p pensioenen onomkeerb aafl.
Elske terVeld bracht in haar Pensioennota van 1991 dit
onderwerp voor het eerst op. "fnigejaren geleden dreigde
de overheid de fiscale aftrek te beperken tot middelloonni-
veau als sociale partners niet bereid waren vrijwillig te
komen tot kostenbeheersing. Toen moesten co0te que co0te
de franchises kostenneutraal omlaag. Sociale partners haal-
den weliswaar een voldoende van de overheid, maar met de
hakken over de sloot. Van substantiële kostenbeperkingen is
tot nu toe nooit sprake geweest.
Dat zal wel anders worden door de huidige onderdekkingen
en reservetekorten. ln ieder geval zal ter verzachting van de
pijn het creëren van 'overgangsrecht' bU de te treffen maat-
regelen op het aanvullende pensioenterrein een nieuw feno-
meen zijn. Voorts zouden sociale partners, in navolving van
de overheid, éerst kunnen zoeken naar specifieke maatrege-
Ien die het systeem zo veel mogelijk overeind houden.
De financiële situatie is bij de grootste twee pensioenfond-
sen in Nederland blijkbaar al zo penibel, dat aan een ingrij-
pende wijziging van hun pensioenregelingen niet valt te ont-
komen. Daarmee wordt de zaak wel op zijn kop gezet. Het
beleggingsbeleid dient zich steeds te richten naar de aard en
Iooptljd van de pensioenverplichtingen en is een afgeleide
van de hoofddoelstelling: het te allen tijde kunnen voldoen
aan de gedane pensioentoezegging. lvlaar wat gebeurt er nu
in feite? Het beleggingsbeleid bepaalt de inhoud van de pen-
sioentoezegging. De beleggiÉgsresultaten zijn bovendien zo
volatiel, gaat dat aan de uitkeringskant ook gebeuren?
Volgens recent onderzoek zouden niet de slechte beleggings-
resultaten tot noodzakelljke ingrepen in het pensioenstelsel
dwingen, maar dejarenlange premiereducties en -holidays,
alsmede terugstortingen naar de werkgever op ad hoc basis.
Het valt mU op, of het nu komt door het beleggingsbeleid of
het premiebeleid, dat geen moment het woord 'mismanage-
ment' gevallen is. Er zijn nog geen fondsbestuurders naar
huis gestuurd.
lk meen dat de fondsbesturen die bezuinigingen op hun pen-
sioenregeling doorvoeren, zich moeten afvragen of er ook
'een weg terug' is en zo ja, onder welke condities. Of gaat
straks de nieuwe Pensioenwet in dit verband enige 'zeker-
heid' bieden? We kunnen toch op een gegeven moment van
middelloon terug naar eindloon of zie ik dat verkeerd? Als er
weer voldoende reserves zijn, zal ongetwijfeld de vraag wor-
den gesteld of eerst het recent ontstane 'pensioengat'kan
worden gedicht. De evenwichtige belangenbehartiging die
de besturen in hun beleid steeds moeten waarmaken, krljgt
naar mijn oordeel een nieuwe en interessante dimensie: de
afweging van belangen tussen verschillende generaties van
deelnemers en gepensioneerden. Wat moet voorrang krij-
gen, pensioenverbeteringen of het ongedaan maken van
pensioenbezuinigingen over tijdvakken in het verleden?
Laten we van het huidige, reumatische tljdsgewricht in ieder
geval één ding leren: aÍs er weer overscholes ontstaan, zal
geen enkele politicus - mag ik hopen - nog beginnen over
Rud i ng-achtige vermogensoverschotheffi ngen.

Mr Rob ten Wolde is directeur Staf Bestuursadvisering bij
AZL nv te Heerlen en heeft deze opinie op persoonlijke titel
geschreven.
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Op lossingoordpuztel

m
1. Zuivelprodukt.
4. Bobbel op de huid.
8. Handeling.
12. Meisjesnaam.
13. Bijwoord.
14. Duitse firma (afk.).

16. Algemeen burgerlijk armbe-
stuur (afk.).

17. Deel van een fototoestel.
18. Opgave.
19. Reserve (afk.).

20. Slaap.
21. Op de wijze van.
23. Boom.
25. Prothesen.
27. Obers.
29. Soort brandewijn.
30. Opsporingsmiddel.
32. Kledingstuk.

33. Meisjesnaam.
34. Jongensnaam.
38. Afzonderlijk.
40. Larve.
43. Meisjesnaam.
44. Godin.
45. Kruideniersorganisatie (afk.)

46. leder.
48. Familielid.
50. lJzerhoudende grond.
53. Deren.
55. Gering van afmeting (mv).
57. Meisjesnaam.
58. Eigenlijk (afk.).

59. Rivier in Duitsland.
60. Golfattribuut.
61. Europese hoofdstad.
62. Getal.
63. Meubelstuk.

CopyrightTOPP

Software 1991.

m
1. Jong rund.
2. Platte schaal.
3. Aanzien.
4. Kloosterling.
5. Van zeker volk.
6. Natuur.
7. Natuurkundige.
9. Roofuogel.
10. Jongensnaam.
11. Schilder.
13. Europese staat (afk.).

15. Opening.
21. Vogel.
22. Meisjesnaam.
23. Getal.
24. Korps Rijdende Artillerie (afk.)

25. Gehoorzaam.
26. Soort Ieer.
27. Haargroei.
28. Sportbeoefenaar.
31. Doorzichtig plaatje.
35. Kledingstuk.

Oplossing kruiswoordpuzzel
september 2003.
Trefwoord: "KalkovensT
waren te zien bij aankomst
Zuiderzee m useu m ti j dens
onze excursie, 20 augustus j.l.

Horizontaal
1. klanken;6. bebaard;
11. aerai 12. adel;
13. rigoureus; 15. lap; 18.
one; 19. geb;21.kea;22. giÍ;
23. rel',24. orai 25. seu
26. aga;27. palmpit;
31. arriaad;35. sein;
36. aeon; 37. attilla;
40. flensje; 43. arei 44. adai
46. iab; 47. rie;48. ree;
49. law; 50. dok; 51. dur;
52. opa;53. tingroeve;
59. zeta;60. eden;61. raktros;
62. rendier.

Verti ca a I

1. kaalkop; 2. nar; 3. kei;
4. er$ 5. naoogsU 6. baretta;
7. ede;8. beu; 9. als;
10. dagblad; 14. unie;
16. area;17 paalsteek;
19. graansilo: 20. eega:
28, mei; 29. pil; 30. inl;
32. ral;33. ree; 34. ion;
37 aardtor; 38. trio;
39. aardgas; 40. faeroer;
41. jaap;42. ebwater;
45. deur; 53. tzt; 54. ier;
55. nto; 56. ede;57. ven;
58. end.

Bij loting w
en ontving
mevrou w H. Lo
Apeldo

36. Jongensnaam.
37. Met ingang van (afk.).

38. Plaats in Noord AÍrika.
39. Plaats in Nederland.
40. Bijwoord.
41. Plaats in Amerika.
42. Deel van een schip.
47. Bijbelse figuur.
48. Loflied.
49. Nauwe.
50. ln orde.
51. Vertragingstoestel.
52. Deel van een uurwerk.
54. Certificaat van obligatie.
56. Getal.

Oplossingen vóór
I februari naar:
Carolijn Jongsma,
Van Kijfhoeklaan 46,
2597TD Den Haag.
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