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11 Nieuwe leden Regio
J. Los, Gebint 130, 5521 WH Eersel, tel: 0497-515980 20
J.A.M. Vonk, Corry Vonklaan 8, 2642 BP Pijnacker, 
tel: 015-3696273 5a 
Mw M. Feenstra, Hemelsblauw 49, 2718 JW Zoeter-
meer, tel: 079-3613381 13
Mw C.H.M.J. Krouwel, Allard Piersonlaan 19, 
2522 ME Den Haag, tel: 070-3908086 8
J.A.T.M. van der Sommen, Patrimoniumweg 9, 
6866 AV Heelsum, tel: 0317-317072 22a
D.J. Dekker, Schiestraat 1, 7333 MX Apeldoorn, 
tel: 055-5427673 22a 
P.J.C. van Wijlick, Baarloseweg 23, 5995 BK Kessel Lb., 
tel: 077-4621858 21
P.A. van Barneveld, Moerdijkstraat 9, 2751 BG Moer-
kapelle, tel: 079-5932612 5a
H. Roetman, Van Ruysdaellaan 76, 2264 TM Leidschen-
dam, tel: 070-3255073 5a
Mw A.M. Prins-Spierenburg, Strandwal 95, 
2241 MJ Wassenaar, tel: 070-5177301 3
A. Visser, Waterlijn 26, 2681 XM Monster, 
tel: 0174-212726 8
W.V. Vos, Pinksterbloemweg 89, 1338 PZ Almere, 
tel: 036-5328823 18
P.C. Witteveen, Molenweg 2, 4508 NM Waterland-
kerkje, tel: 0117-451879 17

Verhuisd
P.W.L. Nooteboom, Deurnestraat 69, 6843 PN Arnhem, 
tel: 026-3810328 22a
J. Wijnands, Heiligenbergerweg 84 - kamer 124, 
3816 AM Amersfoort 15

Overleden
Mw J.H. Leder-Volmer, Nootdorp, 12 augustus 2011 6
T.J.C. van der Meer, Goes, 28 augustus 2011 17
Mw G.M.A.J. Smeenk, echtgenote van W.J.M. Jansman,
Zwolle, 16 augustus 2011 23
P. Broekema, Apeldoorn, 5 september 2011 22a
Mw J. Hofhuis-Omvlee, Oosterbeek, 18 september 2011 22a
P. Notenboom, echtgenoot van A. Notenboom-Waayer, 
Rijswijk, 13 oktober 2011 6

Colofon
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De Boer, Zoeterwoude

Op onze website www.vg-anwb.nl vindt u een archief van

alle ”Buitenbanden” vanaf 2005.
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Al weer – bijna – een jaar voorbij. Hoe ouder je bent, hoe snel-
ler de tijd lijkt te gaan. Een jaar met voor een aantal van u
waarschijnlijk het verlies van een dierbare. Ons bestuurs- en
redactielid Annette Notenboom heeft zeer recent helaas haar
echtgenoot verloren. Ondanks de verzorging van hem thuis
die zij de laatste weken op zich had genomen, is ze toch nog
in staat geweest de rubriek Annettes allerlei voor u te verzor-
gen. Er staan onder meer weer leuke uittips in.
Het redactielid en tevens de secretaris van de redactie, Pieter
van Battem heeft het stokje overgedragen aan Henk van
Loon. Pieter, nogmaals langs deze weg hartelijk dank voor je
inzet en de interviews die je gedurende een aantal jaren voor
de Buitenband hebt geschreven.
Henk van Loon is meteen in het diepe gegooid. 
Het resultaat kunt u lezen in een leuk interview met oud-col-

Vertrouwen 

Veel in onze wereld is gebaseerd op vertrouwen. Dat geldt ook
in de financiële wereld. Als dat vertrouwen er niet is, ontstaan
er problemen. Rond de eurocrisis, waar we op het moment dat
ik dit schrijf nog middenin zitten, is dat merkbaar. Er zijn twijfels
over een goede afloop en krachtdadig ingrijpen. Dat heeft zijn
gevolgen. Ook voor de gepensioneerden. Tenminste, als het te-
genzit. Elke maand worden op de website van het Pensioen-
fonds ANWB de dekkingsgraden gepubliceerd. Eind september
was de stand 86,7. Dus nog lager dan de stand per eind augus-
tus van het vorige jaar. Toen was het 88,1. Optimisten zullen
ook kijken naar de stand per eind maart en eind april 2011, toen
de dekkingsgraad boven de 105 stond. Misschien vraagt u zich
af wat u aan die cijfers heeft. Het antwoord is tweeledig. Wei-
nig en toch veel. Het pensioen hangt mede af van de stand per
31 december 2011. In feite is dat vreemd. De dekkingsgraad
schommelt per dag en het pensioen lijkt als het ware afhanke-
lijk van dagkoersen. Beurskoersen en rentetarieven voor de
lange termijn zijn van invloed. Het is wat wreed om dan te mer-
ken dat de rente in Nederland laag is omdat het vertrouwen in
het Nederlandse economische beleid groter is dan in de landen
rond de Middellandse Zee. Maar die lage rente in Nederland
heeft wel invloed op het pensioen.

In de rubriek Pensioenpraat heeft Marlène Philippus u de afge-
lopen jaren op de hoogte gehouden van de pensioenmaterie.
Die rubriek is zeer gewaardeerd. Per 31 december 2011 moet
Marlène de deelnemersraad van het Pensioenfonds ANWB ver-
laten. Haar zittingstermijnen zitten er op. De VG-ANWB is haar

bijzonder veel dank verschuldigd voor haar inzet gedurende
vele jaren. In het komende jaar krijgt de VG-ANWB een zetel
meer in de Deelnemersraad. De actieven – de medewerkers
van nu – krijgen een zetel minder. Het ziet er naar uit dat de va-
cature van Marlène en de extra vacature door de uitbreiding
per 1 januari 2012 kunnen worden opgevuld. Maar de nieuwe
vertegenwoordigers wacht een zware taak om de bewegingen
van het Pensioenfonds ANWB te volgen. Gelukkig kunnen ze
gebruik maken van de kennis en ervaring van Loek Schouten
die in de Deelnemersraad blijft, maar ook bij hem gaan de jaren
tellen.

Al met al gaat het met de VG-ANWB goed, maar met de pensi-
oenen zijn er meer zorgen. Tegen het einde van het jaar zullen
we over het pensioen meer weten. De vijf geplande nieuwjaars-
bijeenkomsten zijn een goed moment om u daarover te infor-
meren. Wanneer en waar de bijeenkomsten plaatsvinden zal
per brief bekend worden gemaakt. 

Medio oktober moet ik u al plezierige feest-
dagen wensen. Altijd wat aan de vroege
kant. Maar dit jaar heb ik in Beieren al de
sneeuw op de bergen zien liggen. Dat
maakt het wat gemakkelijker om u alvast
een goede Kerst en een plezierige jaarwis-
seling toe te wensen. Laten we hopen dat
het financiële klimaat er tegen die tijd aan
zal bijdragen om de feeststemming te ver-
hogen.

Beno Koens
voorzitter@vg-anwb.nl

Bestuurspraat

Van de redactie

lega Jan Valkhof, verzamelaar van ANWB-attributen.
Onder de kop ‘Bram blikt terug’ zal Bram Visser in de ko-
mende Buitenbanden een terugblik werpen op een aantal bij-
zondere ervaringen uit zijn werkverleden.
Naast wat financiële tips inzake erven staat in deze Buiten-
band vanzelfsprekend ook weer het stuk van Marlène Philip-
pus over de pensioenzaken. 
Omdat dit nummer tevens het Kerstnummer is, ditmaal infor-
matie over het over de hele wereld meest gezongen lied,
Stille nacht, heilige nacht. Als u dat gelezen hebt, komt u wel-
licht al een beetje in de kerststemming. 
En vergeet niet de puzzel te maken en de oplossing op te stu-
ren naar de secretaris.
Veel leesplezier en vast goede feestdagen.

Marijke Jansen



Voorproefje op de kerstdagen

Ook dit jaar wordt bij kasteel De Haar te Haarzuilens weer een
grote Country en Christmas Fair gehouden. Van woensdag 23
november t/m zaterdag 26 november kunt u in de sfeervolle
tuinen van dit kasteel al de kerstsfeer opsnuiven en vooral
ideeën opdoen voor uw eigen kerstfeest thuis. 
U kunt uw toegangsticket het goedkoopste van te voren
kopen in de dichtstbijzijnde ANWB winkel of kijk op
www.anwb.nl/ledenvoordeel. U krijgt dan € 3,- korting op de
normale entreeprijs.
Als u per auto komt dan is voor € 5,- een parkeerkaart te koop
bij de entree van de tuin. 

Rondleiding door kasteel de Haar
Na een restauratie van 10 jaar is kasteel de Haar weer in zijn
oude glorie hersteld. Bezoekers van de Christmas Fair kunnen
voor de gereduceerde prijs van € 5,- een rondleiding krijgen. 
U kunt zich aanmelden bij het kasteel.

Demonstraties
Op vrijdag, zaterdag en zondag laat Edwin Dieperink u graag
zien hoe een echte kerstbal wordt geblazen.
In de kapel toont edelsteenslijperij De Sprong uit Soest een
fraaie collectie sieraden. Dagelijks worden hier demonstraties
gegeven hoe sieraden worden gemaakt.

Op de overdekte ijsbaan kunt u zelf uw schaatsen onderbin-
den voor een rondje. Als u dit niet meer aandurft, kunt u na-
tuurlijk ook genieten van demonstraties schoonrijden en van
de spectaculaire ijsdansshows.
Op alle dagen zult u worden verrast door een speciale act van
een rondlopende goochelaar.
Verder kunt u proeven van heerlijke chocolade kerstkransen
maar ook van hartige kazen, champagne en oesters, handge-
maakt snoepgoed en wijnen.

Ringers
de Alkmaarse chocoladefabriek

Vanaf 1 oktober 2011 staat het Stedelijk Museum Alkmaar in
het teken van chocolade! Dan is er een tentoonstelling te zien
over de Alkmaarse Chocolade- en Cacaofabriek Ringers. De
chocoladefabriek was hét boegbeeld van Alkmaar in de jaren
1905-1970. Ringers stond bekend om de fijnste chocolade, de
heerlijkste kersenbonbons en de mooiste suikerwerken. 

1e klas chocolade
Oprichter en directeur Hendrik Ringers wilde alleen bonbons
en chocolade van de hoogste kwaliteit maken, zoals hij dat in
Zwitserland had geleerd. Het productieproces moest voldoen
aan de hoogste standaard. Met de beste cacaoboon, de speci-
fieke manier van roosteren en de juiste duur van concheren
(het langdurig fijnwrijven van de chocolade) verkreeg hij het
perfecte ambachtelijke resultaat: 1e klas cacao en chocolade. 

4 Buitenband | winter
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Herkenning
In deze speelse tentoonstelling voor jong en oud neemt u een
kijkje achter de schermen in de chocoladefabriek. Uw bezoek
start in de directiekamer, de werkkamer van Hendrik en Theo
Ringers. Hier vertelt men u over de familie Ringers en haar
liefde voor het chocoladevak. Daarna volgt u het productie-
proces van 'boon tot bonbon', snuift de cacaogeuren op en
beleeft hoe het was om te werken in de fabriek. Als kers op
de chocoladetaart brengt u een bezoek aan de toonzaal waar
de mooiste suikerwerken staan: de gouden koets met Juliana
en Bernhard, het kerkorgel van de Sint-Bavokerk in Haarlem,
een bruidsstuk en de kroon van de Engelse koningin. Naast
foto’s, historische filmbeelden en voorwerpen uit de fabriek,
ziet u natuurlijk ook veel verpakkingen. De reclame-uitingen
en bonbondoosjes zult u vast nog wel herkennen!

Oud-medewerkers aan het woord
Luister ook naar de herinneringen van oud-werknemers zoals
het inpakmeisje, de medewerker van de branderij of de chef
van de bonbonafdeling. Zij vertellen hun persoonlijk verhaal:
over de werkplek, de sollicitatietest, de personeelsvereniging,
de brandwacht, het voetbalteam, het snoepen van de likeur-
bonbons, de sinaasappelschillen, de vele jubilea en de liefdes
die opbloeiden ... Op de herinneringencomputer kunt u alle
verhalen bekijken of zelf een herinnering inspreken.

Quiz en test
Denkt u dat u geschikt bent om te werken in de chocoladefa-
briek? Doe de sollicitatietest en kijk welke functie het beste
bij u past. Test uw inpakvaardigheden met het bonbonspel en
uw kennis over de fabriek met de ‘Ringersquiz’. Kinderen
kunnen ‒ met de stofjas aan ‒ op onderzoek uit in de fabriek. 

Herinnert u het zich nog? Die heerlijke kersenbonbon? De
zoete rumboon? Hendrik Ringers die te paard naar zijn werk
ging? Werknemers die per roeiboot over het kanaal gevaren
werden? De geur van gebrande cacao? Het verzamelen van si-
naasappelschillen? De echte Ringerssmaak? Deel het met uw
(klein)kinderen! Tot en met 18 jaar gratis. 

De tentoonstelling is van 1 oktober t/m 4 maart 2012 
Stedelijk Museum Alkmaar

Niet verspillen begint bij
slim kopen
12 procent van al uw boodschappen komt uiteindelijk in de
vuilnisbak terecht. Dat kost u per jaar € 300,-. U verspilt zo
niet alleen uw zuurverdiende geld, maar ook alle energie die
nodig is geweest voor dat eten. Slim inkopen doen is een be-
langrijke eerste stap om verspilling tegen te gaan. 

Niet te veel kopen, niet te veel koken en op een goede ma-
nier bewaren. Dat zijn de drie belangrijkste dingen waarmee
u verspilling kunt tegengaan. Verspilling die zowel uw porte-
monnee als het milieu raakt. Door om te beginnen verstandig
in te kopen hoeft u niet onnodig eten weg te gooien. Ver-
standig inkopen gaat prima met de volgende zeven tips:

1. Kijk eerst eens wat u nog in huis heeft
Waar bewaren?
Om met de plaats te beginnen, u kunt het beste producten
bewaren op de manier die op de verpakking staat. Dat kan
betekenen in de koelkast, buiten de koelkast of in de vriezer.
Alles waarop staat ‘gekoeld bewaren’ moet in de koelkast
worden bewaard op een temperatuur van 4-7° C (hoe lager,
hoe beter, liever dus 4° C). Als er echter staat ‘koel bewaren’,
dan hoeft u het product niet in de koelkast te bewaren, maar
volstaat een koele, donkere en droge plek, zoals een kelder
of een keukenkast. 



Schoon
Als producten in de vriezer moeten, zorg er dan voor dat de
temperatuur van die vriezer -18° C of lager is. Belangrijk is ook
dat de plek waar u uw eten bewaart, schoon moet zijn. Houd
uw koelkast, uw vriezer en uw voorraadkasten dus goed
schoon. 

Advies
Bovenstaande bewaaradviezen gelden alleen bij producten
die u nog niet hebt opengemaakt. Soms staan op de verpak-
king ook aanwijzingen wat u moet doen bij geopende produc-
ten. Als er staat ‘na openen gekoeld bewaren’, moet u ze in
de koelkast zetten na opening. Als er staat ‘na openen koel
bewaren’, dan is een kelder of keukenkast ook prima. Soms
staan er helemaal geen adviezen op de verpakking, omdat er
geen verpakking aanwezig is. Vraag bij niet-voorverpakte pro-
ducten de verkoper of iemand in de winkel om advies. 

Houdbaarheid
Als u producten niet op de juiste plek bewaart, bederven ze
sneller en vergroot u ook de kans dat u ze moet weggooien.
Verspilling dus. Maar ook de tijd dat u producten bewaart, is
van belang om verspilling te voorkomen. Te lang bewaarde
producten bederven immers ook, en ook dan moet u ze weg-
gooien. 

TGT-datum
De houdbaarheidsdatum helpt gelukkig enorm bij het bepa-
len hoe lang u een product kunt bewaren. De TGT-datum
staat meestal op zeer bederfelijke producten, zoals vlees of
vis. U kunt ziek worden als u het product na deze datum eet,
dus gooi het na de TGT-datum weg. Om verspilling tegen te
gaan, is het natuurlijk veel belangrijker het product op tijd op
te eten. Controleer dus regelmatig de producten in uw koel-
kast en uw kasten op houdbaarheidsdatum. 
Veel mensen gooien producten weg die over de THT-datum
zijn. Dat hoeft niet per se, in tegenstelling tot de TGT-datum.
TGT staat voor ‘te gebruiken tot’, THT voor 'tenminste houd-
baar tot'. De THT-datum is de datum tot welke de fabrikant
een goede kwaliteit van het product garandeert. Na deze
datum kan het product anders smaken of er anders uitzien,
maar het kan nog prima worden gegeten. 
Ook bij de houdbaarheidsdatum geldt: de datum geldt alleen
bij ongeopende verpakkingen. De houdbaarheid gaat na ope-
nen snel achteruit. Soms staat er op de verpakking hoe lang
het product na openen te bewaren is, soms staat dat er niet.
U kunt geopende verpakkingen sowieso altijd het best weer
goed afsluiten.

Langs bij de audicien
Wat gebeurt er tijdens een hoormeting?

Slechter horen ontstaat niet van de ene op de andere dag.
Het gehoor wordt heel geleidelijk minder. Af en toe uw ge-
hoor laten controleren bij een audicien is dus helemaal niet zo
gek. Hoe een bezoek aan een audicien in zijn werk gaat leest
u hier.

Audiciens testen uw gehoor op de vooral voor spraak belang-
rijke toonhoogten. Via een hoofdtelefoon laten zij u tonen
horen in verschillende hoogten en sterkten. Wanneer u iets
hoort geeft u een reactie. De resultaten worden vervolgens
weergegeven in een zogenaamd toonaudiogram. Aan de
hand hiervan kan de audicien u een professioneel advies
geven. Een uitgebreide hoormeting duurt ongeveer 20 minu-
ten.

Wat kost een hoormeting?
Een hoormeting is bijna altijd gratis en geheel vrijblijvend.

Waarom wordt bij een gehoorverlies geadviseerd om 2 hoor-
toestellen te dragen?
Oren werken samen om onder meer de bij- van de hoofdgelui-
den te onderscheiden en om te bepalen waar het geluid van-
daan komt. Het is daarom noodzakelijk dat beide oren met
elkaar in balans zijn. Dat kan alleen door beide oren goed op
elkaar af te stemmen. Daarom wordt altijd geadviseerd om 2
hoortoestellen te dragen. 

Is er een keurmerk voor audiciens?
De Stichting Audicienregister (StAr) bewaakt de kwaliteit van
de vakopleiding tot audicien en zorgt voor bij- en nascholing.
Daarnaast stelt de Stichting de kwaliteitsmaatstaven vast
voor de dienstverlening en de bedrijfsinrichting en contro-
leert audiciens en audicienbedrijven hierop. Vraag dus altijd of
uw audicien StAr-geregistreerd is.

Vergoedt de zorgverzekeraar hoortoestellen?
Hoortoestellen worden gedekt door de basisverzekering. De
vergoeding is afhankelijk van de laatste maal dat u een hoor-
toestel heeft gekocht. Men komt in aanmerking voor een ver-
goeding voor hoortoestellen uit de basisverzekering indien u
meer dan 35 dB gehoorverlies heeft, gemeten op het beste
oor.

Aanschaf Maximale vergoeding
Eerste aanschaf € 501,50
< 6 jaar geleden € 501,50
6 - 7 jaar geleden € 592,50
> 7 jaar geleden € 683,00

Wanneer moet ik mijn hoortoestellen afrekenen?
Bij uw audicien krijgt u uw hoortoestellen altijd 2 maanden
gratis op proef. In die periode heeft u regelmatig contact met
uw audicien om uw hoorzorg optimaal op uw behoefte af te
stemmen. Bent u na 2 maanden helemaal tevreden over uw
hoortoestellen, dan bevestigt u dit door het tekenen van een
‘tevredenheidsverklaring’. 
Daarna volgt het moment van afrekening.

6 Buitenband | winter
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Boekbespreking
Kath Kelly, Leven van € 1 per dag
De meest ultieme bespaartips

De Britse lerares Kath Kelly beschrijft in deze pocketuitgave
haar ervaringen met zuinig leven. Nu weet iedereen die wel
eens gekampeerd heeft dat je met wat minder luxe en comfort
toekan dan je gewoon bent, maar haar verhaal gaat behoorlijk
verder. Kelly besloot om een jaar lang van één euro per dag te
gaan leven, haar huurlasten niet meegerekend. Op allerlei
slimme manieren bespaart zij geld. Ze ontdekt dat er veel geld
voor het oprapen ligt, maar ze leert vooral dat juist consumin-
deren het leven verrijkt. Kelly komt op het pad waar velen haar
al voorgingen: mensen die zich zorgen maken over verspilling
en koopzucht, en wat dat uiteindelijk met de wereld doet.
U behoeft niet direct te gaan liften of eetbare planten in het
wild te gaan zoeken, maar in alle tumult over de economische
ontwikkelingen en de pensioenen geeft dit boekje wellicht
een verfrissende kijk op het leven.
Achterin het boekje is een aardig overzicht opgenomen met
Nederlandse informatiebronnen, zoals www.bewustzuinig.nl,
www.genoeg.nl of www.rijkerleven.com.

Uitgave van Maarten Muntinga, Rainbow Zilver, 192 p., € 5,–,
ISBN 978 90 417 62962 

Voorkom dat de koude kant de 
erfenis inpikt
De wet beschermt gehuwde partners en kinderen. Als de ene
partner overlijdt, erft de andere. Ook kinderen krijgen altijd
hun erfdeel. Maar er zijn heel wat situaties waarin het verstan-
dig is toch een testament te maken.
Niet eens zo lang geleden konden kinderen hun erfdeel direct
opeisen. Dan kon het zomaar gebeuren dat hun oude vader of
moeder zich gedwongen zag het huis of de inboedel te verko-
pen om aan contant geld te komen. Alleen met een testament
kon die situatie voorkomen worden. Sinds in 2003 het erf-
recht veranderd is, is een testament niet meer nodig om de
langstlevende ouder te beschermen tegen ongeduldige kinde-
ren. Kinderen krijgen een vordering die pas opeisbaar is als de
andere ouder failliet gaat of overlijdt.
Dus echtparen hebben eigenlijk geen testament meer nodig?
Stel dat de langstlevende partner gaat hertrouwen. Dan wil je
misschien toch wel een zekerheidstelling voor de kinderen. Je

kunt ook vastleggen dat de langstlevende partner alleen op
huwelijkse voorwaarden mag trouwen. Je kunt dan bijvoor-
beeld testamentair laten vastleggen dat de kinderen hun deel
direct kunnen opeisen als de ouder in gemeenschap van goe-
deren hertrouwt.
Ongehuwd samenwonenden hebben sowieso een testament
nodig. Zonder testament erven zij niets van elkaar. Een nala-
tenschap gaat eerst naar de kinderen, als die er niet zijn naar
ouders, broers en zussen en als die er evenmin zijn naar
(verre) neven en nichten.
Bij stellen zonder kinderen erft de langstlevende alles. Zij kun-
nen testamentair vastleggen dat het restant van de nalaten-
schap van de eerste partner terechtkomt bij de familieleden
van die partner.

Een testament is ook aan te raden als mensen kinderen heb-
ben uit een eerder huwelijk en opnieuw gaan trouwen. Zonder
testament kunnen kinderen hun erfdeel opeisen als hun ouder
overlijdt. In zo’n situaties kun je vastleggen dat de kinderen
een zekerheidsstelling krijgen, zodat hun erfdeel veilig is.

Veel mensen hebben er moeite mee dat hun nalatenschap
ook bij de schoonkinderen terechtkomt (de koude kant). Stel
dat hun kind gaat scheiden en de ex-partner er met de halve
nalatenschap vandoor gaat. Dat voorkom je door in het testa-
ment op te nemen dat je nalatenschap niet in een gemeen-
schap van goederen mag komen.

Er zijn ook testamenten die niet echt nodig zijn, maar wel aan-
trekkelijk. Sinds 2010 kunnen kleinkinderen tot € 19.000,–
belastingvrij erven van hun grootouders. Dat legaatje voor de
kleinkinderen gaat dan af van de erfenis van hun kinderen.
Dat scheelt weer in de erfbelasting.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de NotarisTelefoon
0900-3469393. 
(bron: NRC 6-8-2011)

Uw testament bespreken met de 
kinderen?
Het staat natuurlijk iedereen vrij om alles met de kinderen te
bespreken. Maar de meeste notarissen aan wie u die vraag
zou stellen, zullen het u ten zeerste ontraden. Het lijkt mis-
schien wel aardig en open om uit je testament te citeren,
maar wie zegt u dat de situatie zo harmonieus blijft zoals die
nu bij u is?
Zeg tegen de kinderen dat de nalatenschap goed geregeld is
en dat ze wel zullen zien als het zover is. Dat is misschien in
strijd met de wens van veel ouders om alles met de kinderen
te delen, maar het kan ook veel problemen voorkomen.
Notarissen hebben in elk geval heel veel voorbeelden gezien
van ouders die later op een testament willen terugkomen,
omdat de onderlinge verhoudingen zich toch anders ontwik-
kelden dan ze eerder dachten.
Mocht uw verhouding met één van uw kinderen zo slecht zijn
dat u besluit hem of haar te onterven, dat wordt aangeraden
de reden in het testament te vermelden, bijvoorbeeld omdat
hij/zij de laatste jaren nooit meer op bezoek is geweest. 
Ook kunt u al bepalen aan wie welke sieraden of antieke stuk-
ken worden nagelaten. Dit kan via het testament maar ook
met een handgeschreven codicil. Het is vaak voorgekomen
dat de kinderloze tante aan haar lievelingsnichtje haar siera-
den heeft toegezegd tijdens haar leven maar dat na haar over-
lijden hiervan niets was terug te vinden.

Financiële zaken
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Op bezoek bij Jan Valkhof, 
verzamelaar van ANWB-attributen

In een moderne seniorenwoning in het Westlandse Waterin-
gen zijn fotograaf Leo en ondergetekende gezellig in gesprek
met Jan Valkhof. Gezellig, want we zijn alledrie oudgedienden
die in het begin van de jaren ’60 bij de ANWB zijn begonnen
en we delen daardoor veel herinneringen.

Jan Valkhof begon bij de ANWB in april 1963 op de afdeling
Bewegwijzering, maar in zekere zin was het een voortzetting
van zijn eerdere baan bij het gerenommeerde Schildersbedrijf
van Tour in Den Haag, die het schilderwerk van de wegwijzers
verzorgde.

In die hoedanigheid had hij voor 1963 al veel contact met de
projectleiders van Bewegwijzering. Ook werd hij af en toe ge-
vraagd mee te helpen bij presentaties, zoals de opening van
Het Dorp, waar de ANWB de wegwijzers schonk. Voor die ge-
legenheid kreeg hij zelfs Bondskleding aangemeten. Tja, toen
was de overstap naar de ANWB slechts een kwestie van tijd
en gelegenheid. 

Bladerend door de fotoalbums komen allerlei herinneringen
langs, zoals de vijf grote blauwe Commer vrachtwagens met
wegwijzers en onderhoudsmaterialen, die op maandagoch-
tend vertrokken van het hoofdkantoor. 

Pensioen privé
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Vervolgens met z’n allen nog even tanken bij de brandstofle-
verancier in Leidschendam, om pas vrijdagmiddag weer terug
te komen. Want bij de verre klussen waren de mannen vaak
dagenlang van huis. Dat tanken van die Commers liep behoor-
lijk in de papieren. “Want”, zo vertelt Jan, “die wagens reden
op benzine en hadden een verbruik van 1 liter op 2 kilometer!
In 1965 werden de Commers vervangen door Bedfords met
dieselmotoren.”

Intussen bewonderen we een aantal rijkgevulde vitrines met
ANWB-attributen en miniatuurvoertuigen, want Jan heeft
vanaf het begin van zijn dienstverband allerlei voorwerpen
verzameld die met de ANWB te maken hebben. Vol trots
toont hij het metalen ANWB-logo, zoals dat bovenop de weg-
wijzers stond. Kort geleden heeft hij dat gerestaureerd met
de originele verfsoorten. Je zou bijna zeggen: “Als het niet bij
Jan Valkhof in de vitrine staat, dan bestaat het niet”. 

Maar ook aan Jan gingen de gezondheidsperikelen niet voor-
bij. Na zijn periode bij Bewegwijzering werkte hij een aantal
jaren in Voorschoten bij de autospuiterij van de Wegenwacht.
Toen kwam het moment dat de rug problemen begon te
geven. Het gevolg daarvan was dat Jan Valkhof in 1982 op het
hoofdkantoor ging werken op de afdeling Repro. Daar werkte
hij tot aan zijn vut in september 1997.

Maar, “Eens een schilder, altijd een schilder”, stilzitten doet
Jan niet. Voordat we afscheid nemen gaan we nog even de
tuin in. Daar staat een aantal fraaie replica’s van ‘Bondspadde-
stoelen’, waarvan de nieuwste mij – als voormalig Westlander
‒ bekend voorkomt. Dat klopt, want Jan vertelt even later dat
het origineel in Terheide staat, bij het fietspad door de duinen. 

Binnen praten we gezellig nog even verder, want Jan heeft
verhalen genoeg. Veel te vroeg naar onze zin moeten Leo en
ik afscheid nemen. Maar als we ooit nog meer bondsverhalen
willen horen, dan weten we waar we moeten zijn.

Henk van Loon
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Bram blikt terug

In die 37 jaar op het hoofdkantoor heeft
Bram Visser als organisatieadviseur voor
verschillende onderdelen van de ANWB
gewerkt en met tientallen collega’s sa-
mengewerkt. In de komende Buitenban-
den werpt hij een terugblik op een
aantal bijzondere ervaringen uit zijn
werkverleden.

Ja, zult u zeggen, één wegenwacht
maakt in één week meer mee dan een
collega op het hoofdkantoor in een ge-
heel jaar! En dat is ook zeker zo. Toch wil
ik laten zien dat er achter de schermen
van het hoofdkantoor ook best interes-
sante en amusante dingen gebeuren.
Om maar bij het begin te beginnen: ont-
wikkeling van het plotsysteem bij de we-
genwacht.

Ik was net bij de ANWB binnen in 1968
en op dat moment werd er hard gewerkt
aan de voorbereidingen van een praatpa
lensysteem langs alle snelwegen. Het
doel van de praatpalen was om snel de
hulpdiensten te kunnen alarmeren als er
problemen langs de snelweg waren. Er
waren twee kandidaten voor de bedie-
ning van de meldkamers van dit sys-
teem, de Rijkspolitie en de ANWB.
Dankzij een slimme zet van de ANWB,
die achter de schermen al een structuur
met 13 WW-stations had opgezet en vol-
deed aan de wensen uit het plan, kwam
de ANWB als winnaar uit de bus. Een
grote tegenvaller voor majoor Vogel, de
korpschef van de Rijkspolitie en fijn voor
de heer Mosheuvel, hoofd UWW (geüni-
formeerde Wegenwacht). 

Overigens was het brein achter deze
slimme zet de heer Versteeg, chef van de
Verkeersafdeling, die namens de ANWB
in de werkgroep Alarmering zat. Een zet
die goud waard bleek voor de ANWB.
Nog even dit: waarom 13 meldkamers,
terwijl we het nu met één afkunnen? Om
een puur technische reden: de kabels van
de praatpaal naar de meldkamer moch-
ten niet langer zijn dan 50 km, vandaar!

De ANWB moest vervolgens flink aan de
bak om die dertien meldkamers ook
daadwerkelijk bedrijfsklaar te maken, in-
clusief bedieningspersoneel en onder-
steunende systemen. Rijkswaterstaat en
Philips zorgden voor de praatpalen en de
bijbehorende apparatuur.

Aan ons (Stafbureau Voertuigtechnische
Ledenservice) werd o.a. gevraagd om
een eenvoudig systeem te ontwikkelen,
waarmee de melding die binnenkwam
geregistreerd en ‘geplot’ werd. Onder
plotten werd verstaan dat de plaats van
de melding op een landkaart zichtbaar
werd, evenals de beschikbare wegen-
wachten en dat zo op een visuele manier
een goede planning kon worden ge-
maakt.
Ik kreeg deze leuke opdracht en de heer
Mosheuvel liet mij merken dat hij majoor
Vogel nogmaals de loef wilde afsteken:
hij wilde graag een hypermodern plotsys-
teem met een landkaart met lampjes en
andere toeters en bellen. 
Ik heb me toen in korte tijd verdiept in
wat er op dat moment op dat gebied in
zwang was, heb o.a. bij de brandweer
gekeken, bij de Hoogovens in IJmuiden

Deel 1. Plotsysteem Wegenwacht

De heer Mosheuvel

De heer Versteeg

Plotsysteem
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en bij de NS. Ook ben ik met een collega
bij majoor Vogel langs geweest in Drie-
bergen. Wij kregen een rondleiding en
kwamen uiteindelijk in het heilige der hei-
lige terecht, een klein commandocen-
trum met een prachtige grote
transparante perspex kaart van Neder-
land die van onderuit verlicht werd …
maar achter de kaart zat een agent op
een typemachine te werken “omdat het
zo’n lekker rustig kamertje was …”.

Al met al bleek het idee van Mosheuvel
niet zo makkelijk te realiseren, compu-
ters waren nog niet zo ver ontwikkeld en
om alle functies om betaalbare wijze via
elektronica en lampjes op te lossen was
ook niet haalbaar en werkbaar.
Uiteindelijk kwamen we uit op een vrij
simpele oplossing van een plotbord met
magneetjes.

Hoe werkte dat?
In grote lijnen werkte het als volgt: 
Een gemeld pechgeval werd op een klein
kaartje geschreven en links in een ge-
nummerd rekje geplaatst. Het bijbeho-
rende genummerde ronde magneetje
werd op de landkaart geplot en op die
kaart waren ook de aanwezige wegen-
wachten zichtbaar in de vorm van ge-
nummerde vierkante magneetjes. 

Deze magneetjes konden op vier kleuren
gedraaid worden, groen is vrij, geel is on-
derweg, rood is bezig en blauw is pauze.
De verkeerswacht zocht de dichtstbij-

zijnde beschikbare wegenwacht en gaf
via de mobilofoon de gegevens van het
pechgeval aan hem/haar door. Op dat
ogenblik verschoof hij ook het kaartje
naar rechts, zodat hij direct kon zien
welke pechgevallen nog openstonden. 

Toch vond Mosheuvel het maar niets,
maar gelukkig zagen de DC’s er wel iets
in. Er werd een proefmodel gemaakt
door de radiodienst van de heer Van
Dalen en Gijs van der Berg en het werd
uitgeprobeerd in een VKW-cursus van
het TOC (Technische Opleidingscen-
trum). Men besloot het systeem landelijk
in te voeren, om te beginnen in het dis-
trict ’t Harde, (zie foto met volgens mij
VKW de heer Snip).
En zo was één van mijn eerste opdrach-
ten bij de ANWB toch succesvol verlo-
pen, want het plotsysteem heeft zeker

20 jaar lang tot tevredenheid gewerkt en
ook in de daarna gemaakte computersys-
temen ziet men nog de vier kleurenfunc-
ties terug!
Volgende keer een voorbeeld van een
uitstapje van mij in 1973 naar de toenma-
lige computerafdeling en de perikelen bij
de ontwikkeling van CAR-LA.

Bram Visser

PS: Alles wat ik heb opgeschreven komt
uit mijn herinneringen, ik heb geen dag-
boeken bijgehouden. Mogelijk ben ik hier
en daar wat vergeten of zijn mijn herin-
neringen wat gekleurd. Graag uw reac-
ties of aanvullingen.

De heer van Dalen

De heer van de Berg

Plottafel
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Pensioenpraat

Het pensioenakkoord is formeel een feit. Het is echter een akkoord
met een gering draagvlak omdat de twee grootste bonden van de
FNV, FNV Bondgenoten en Abvakabo die betrokken zijn bij 90% van
de CAO’s tegen het akkoord hebben gestemd. De discussie spitste
zich de afgelopen tijd toe op de vraag of mensen met zware beroe-
pen eerder dan met 66 jaar met pensioen zouden kunnen gaan
zonder er substantieel met hun AOW-uitkering op achteruit te
gaan. Minister Kamp heeft mogelijkheden gevonden om hieraan
tegemoet te komen. FNV Bondgenoten en Abvakabo blijven ech-
ter tegen het pensioenakkoord, niet vanwege de verhoging van de
pensioenleeftijd voor de AOW, maar vanwege de afspraken over
het aanvullend pensioen. Reden om in aansluiting over hetgeen ik
over het nieuwe pensioenstelsel schreef in het zomernummer van
de Buitenband dieper in te gaan op de belangrijkste afspraken in
het pensioenakkoord en op de vraag of deze gunstig of ongunstig
zijn voor gepensioneerden. 

Vaste premie
Een belangrijke afspraak heeft betrekking op de premie. De pensi-
oenpremie is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Op grond van
de huidige wetgeving dient ingeval van onderdekking of een reser-
vetekort een kostendekkende premie te worden betaald. De soci-
ale partners menen dat een verdere stijging van de premie niet
wenselijk is en kiezen in het pensioenakkoord voor het vastzetten
van de premie. Het is de bedoeling dat deze vaste premie, anders
dan nu het geval is, niet zal worden aangepast in slechte tijden.
Daar staat tegenover dat de vaste premie ook in goede tijden zal
worden gehandhaafd. Premiekortingen zijn dan niet meer mogelijk.

Hoe die vaste premie zal worden vastgesteld staat nog niet vast.
Hoe hoog die premie zal worden, staat evenmin vast. Er wordt wel
geopperd dat de premie op 20% zal worden gefixeerd. Hoe die
vaste premie zal worden vastgesteld staat ook nog niet vast. Hoe
hoog die premie zal worden, staat evenmin vast. Er wordt wel ge-
opperd dat de premie op -20% zal worden gefixeerd. Op dit mo-
ment is de doorsneepremie voor de ANWB 15,1% van de totale
loonsom en voor de deelnemers 8% van het loon minus de fran-
chise; gemiddeld komt dat uit op een bijdrage van 5,6%. De feitelijk
door de ANWB betaalde premie is echter veel hoger (26% in 2010).
Het pensioenakkoord zou dus tot een aanzienlijk lagere vaste pre-
mie kunnen leiden die onvoldoende is om de huidige pensioenre-
geling te financieren. 

Risico bij deelnemers en gepensioneerden
Volgens het pensioenakkoord is het flexibel maken van de pensioe-
nen het middel om de pensioenen betaalbaar te houden. Dat wil
zeggen dat de werkgever niet meer in beginsel een bepaald pensi-
oen garandeert, maar de werkgever kan volstaan met het betalen
van de vaste premie. Indien het vermogen van het pensioenfonds
onvoldoende is ten gevolge van tegenvallende rendementen op
de beleggingen, een lage langetermijn-rente, zoals nu al enige
jaren het geval is of een verdere stijging van de leeftijd van deelne-
mers en gepensioneerden, zal de werkgever niet meer verplicht
zijn als vangnet te fungeren en komt het risico dus volledig voor re-
kening van deelnemers en gepensioneerden. Indien het afzien van
indexering onvoldoende is, zal worden overgegaan tot korting van
de pensioenopbouw en pensioenuitkeringen. Dat is nu ook moge-

lijk, maar alleen in uitzonderlijke omstandigheden. Tot nu toe heb-
ben maar een paar fondsen deze maatregel hoeven te nemen. 

Geen buffer?
Aanvankelijk werd er vanuit gegaan dat geen buffer meer nodig
zou zijn, omdat het pensioen niet meer is gegarandeerd. Dit zou
als voordeel hebben dat er eerder kan worden geïndexeerd.
Hierop is veel commentaar gekomen omdat dit jongeren zou kun-
nen benadelen. Pensioenfondsbesturen zouden het vermogen van
het pensioenfonds kunnen uithollen door pensioenen te blijven
uitkeren en eventueel te indexeren ondanks een (te) gering ver-
mogen. Het gevolg hiervan is dat er niet voldoende overblijft voor
volgende generaties. Vermoedelijk zal daarom toch een buffer
worden vereist. Een dekkingsgraad van 120% wordt wel genoemd. 

Er is onder het huidige systeem een relatie tussen buffer en beleg-
gingen. Hoe meer in aandelen wordt belegd, hoe riskanter dit is en
hoe hoger de buffer moet zijn volgens het huidige Financieel Toet-
singskader. Wordt de buffer geheel of gedeeltelijk losgelaten, dan
kan er riskanter worden belegd zonder dat dit leidt tot de verplich-
ting extra vermogen aan te houden. Men ziet dat als een voordeel,
omdat er met riskant beleggen meer kan worden verdiend. De
keerzijde van de medaille is dat het risico op verliezen ook groter
is, een risico dat volledig voor rekening van deelnemers en gepen-
sioneerden komt. 

Pensioenakkoord goed of slecht voor de gepensioneerden?
Tegenover een grotere kans op indexering van de pensioenen,
staat de reële kans op korting van de pensioenuitkering. Het is de
bedoeling dat de huidige reeds opgebouwde pensioenvermogens
ingebracht worden in het nieuwe systeem (zie hetgeen ik hierover
schreef in het zomernummer van de Buitenband). De NVOG is hier
absoluut tegen en zal zich verzetten tegen de dreigende aanslag
op verworven rechten. De verenigingen die bij de NVOG zijn aange-
sloten hebben ingestemd om een extra fonds te vormen om even-
tuele juridische procedures te starten. Bovendien wijst de NVOG er
op dat de gepensioneerden tot op heden niet zijn betrokken bij de
onderhandelingen over het pensioenakkoord. Er mag niet over de
hoofden van de gepensioneerden heen worden beslist over de
door en voor hen opgebouwde pensioenen. 

FNV Bondgenoten en Abvakabo noemen het een ‘casinopensioen’,
omdat het volstrekt onzeker wordt wat voor pensioen de deelne-
mers en gepensioneerden tegemoet kunnen zien. Deze bonden
verzetten zich er tegen dat de werkgevers niet verplicht zijn een
bijdrage te leveren als het slecht gaat met het fonds ‒ zoals bij de
huidige herstelplannen wel gebeurt ‒ en het risico volledig bij de
deelnemers en gepensioneerden komt te liggen. Het is onzeker
welke rol de vakbond FNV Bondgenoten (die ook betrokken is bij
de CAO van de ANWB) en Abvokabo gaan spelen bij het CAO-over-
leg inzake de pensioenen. Deze bonden onderschrijven niet het ak-
koord en zullen vermoedelijk in het kader van het CAO-overleg
willen bereiken dat de werkgevers meer bijdragen aan het herstel
ingeval van onderdekking dan de vaste premie. 

In het algemeen kan worden gesteld dat de meningen onder eco-
nomen en pensioendeskundigen over de voor- en nadelen van het
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pensioenakkoord zeer uiteenlopen. Volgens sommigen is het pen-
sioenakkoord noodzakelijk om de pensioenen betaalbaar te hou-
den, volgens anderen zou het huidige pensioenstelsel met kleinere
aanpassingen, zoals een maximering van de premie, gehandhaafd
kunnen blijven en dreigt men het kind met het badwater weg te
gooien. Er wordt zelfs wel geopperd dat de huidige verplichtstel-
ling van deelname aan een pensioenfonds onder dit nieuwe stelsel
niet gehandhaafd kan blijven.

Uitwerking
Uit het bovenstaande blijkt dat nog veel onzeker is en nadere uit-
werking in pensioenregelgeving of CAO’s behoeft. Kan de inbreng
van de huidige pensioenvermogens worden afgedwongen? Zo
niet, ontstaan er dan twee stelsels naast elkaar? Hoe zal het Finan-
cieel Toetsingskader worden aangepast? Hoe zal het gaan met de
huidige herstelplannen; worden die overboord gegooid zodra er

een vaste premie is overeengekomen? Hoe gaan FNV Bondgeno-
ten en Abvakabo zich opstellen tijdens de CAO-onderhandelingen?
Het laatste woord over het nieuwe pensioenstelsel is nog lang niet
gezegd.

In het kader van de uitwerking zijn door het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (SZW) enkele werkgroepen opgestart.
Daarbij worden plannen uitgewerkt voor het ‘invaren’ van oude
pensioenafspraken. Andere werkgroepen richten zich op onder
meer ‒ Europese ‒ juridische kaders en de communicatie. De werk-
groepen dienen eind februari 2012 met uitkomsten te komen.
Daarna komt het Ministerie van SZW met conclusies en wetsvoor-
stellen.
De beoogde afronding van alle regelgeving is gepland in 2013. Voor
de ingangsdatum staat 1 januari 2014 in de planning.

Marlène Philippus

Stille nacht, heilige nacht
Het meest gezongen kerstlied

Het kerstlied Stille nacht, heilige nacht is het meest bekende
kerstlied over de hele wereld. Ontelbare keren is het gezon-
gen en gespeeld, sinds Joseph Mohr en Franz Xaver Gruber
het lied in 1818 voor de eerste keer ten gehore brachten.

Geschiedenis
Het is 24 december 1818. Kapelaan Josef Mohr van de St. Ni-
colaas parochie in Oberndorf bij Salzburg heeft samen met or-
ganist Franz Gruber een probleem. Het orgel in de kerk is
kapot en kan dus niet worden gebruikt tijdens de kerstvierin-
gen. Om toch een feestelijke viering te kunnen hebben, stelt
Josef Mohr aan zijn organist voor om een lied te maken. Mohr
heeft een gedicht dat hij in 1816 heeft geschreven. Gruber
neemt het gedicht mee en schrijft er diezelfde dag een melo-
die bij voor twee mannenstemmen en koor, met begeleiding
van een gitaar. Diezelfde kerstnacht wordt het lied met zes
coupletten voor de eerste keer uitgevoerd.

Het lied Stille Nacht Heilige Nacht blijft voorlopig alleen in
Oberndorf bekend. De orgelbouwer Karl Mauracher komt in
1824-1825 in Oberndorf en hij neemt het lied mee naar Fügen
in Tirol. Hier geeft hij het aan de familie Strasser. Deze familie
maakt handschoenen en treedt ook als familiekoor op. Zij rei-
zen jaarmarkten en tentoonstellingen af. Zo geven zij een

concert in Leipzig in 1832 waarbij zij ook het lied Stille nacht
heilige nacht zingen. Een ander familiekoor uit Tirol, de familie
Rainer, zingt het lied in 1839 in New York voor de uitgebrande
Trinity Church. Op deze wijze wordt het lied over Europa en
Amerika en verder naar de andere werelddelen verspreid.

Franz Xaver Grube
Xaver Gruber is in 1787 in Hochburg ge-
boren als 3e zoon van een arme touw-
vlechter. Hij is als kind al zeer
geïnteresseerd in het orgelspel, dat hij
in de parochiekerk hoort. Hij moet ech-
ter al jong aan het werk als touwvlech-
ter. Op achttienjarige leeftijd kan hij
toch nog een muziekstudie voor orgel
volgen. Daarna doet hij ook een oplei-

ding voor onderwijzer. Dan wordt hij als onderwijzer in Arns-
dorf benoemd en als organist in de St. Nicolaaskerk van
Oberndorf. Hij blijft tot 1829 onderwijzer in Arnsdorf en orga-
nist in Oberndorf. Daarna wordt hij onderwijzer in Berndorf.
In 1833 wordt hem de plaats van koorleider en organist aan-
geboden in de dekenale kerk van Hallein. Vanaf dat moment
kan hij zich helemaal bezighouden met de muziek. Hij schrijft
nog menig muziekstuk. Hij sterft, algemeen geëerd en ge-
liefd, in 1863.
Zijn graf wordt ook nu nog in ere gehouden vlak naast de de-
canale kerk van Hallein.

Josef Mohr
Josef Mohr is in 1792 als onwettig kind
geboren. Zijn vader is een soldaat in het
keizerlijke leger, maar vertrekt weer
voordat hij met Josefs moeder kan trou-
wen. Zijn moeder verdient de kost met
verstelwerk. Josef groeit in armoede op
bij zijn moeder in Salzburg. Zijn doopva-
der (een geestelijke) zorgt ervoor dat hij
naar het gymnasium kan en vervolgens



naar de priesteropleiding. Naast deze studie doet Josef veel
aan muziekstudie en betaalt een deel van de studie door als
muzikant op te treden.

Oberndorf is
de eerste
plaats waar
Josef Mohr na
zijn wijding als
kapelaan
wordt be-
noemd. Vrij
snel na het
gebeuren in
de Kerstnacht
van 1818 ver-
trekt Josef

Mohr op eigen verzoek om in een volgende plaats kapelaan
te worden. Hij kon het blijkbaar niet zo goed vinden met zijn
pastoors, want hij wordt tussen 1819 en 1827 elf maal overge-
plaatst. In 1828 wordt hij pastoor in Hintersee, waar hij tot
1837 blijft.
Dan wordt hij pastoor in Wagrain. Hier wordt hij bekend als
een sterk sociaal voelend mens, die opkomt voor de armsten
en zich niet neerlegt bij de gevestigde orde. Hij sterft in 1848
in armoede aan een longontsteking.
Zijn graf wordt ook nu nog in ere gehouden op het kerkhof bij
de kerk van Wagrain.

Uitvoeringen
De eerste uitvoerenden waren
Josef Mohr en Franz Gruber zelf.
Zij zongen het lied in die Kerst-
nacht van 1818. Nadat het lied via
de familiekoren Strasser en Rainer
verder werd verspreid, is het lied
door talloze uitvoerenden gezon-
gen. Vanaf het moment dat er
grammofoonplaten gemaakt wer-
den, is het ook daar op vastge-
legd. Op duizenden platen komt

het voor, en daarna ook op cd's, op film en video. Veel be-
kende en minder bekende zangers en zangeressen, zowel uit
het populaire als klassieke genre, hebben het gezongen,
evenals koren. Vaak plechtig gezongen, soms vrolijk, soms
verminkend, waarbij de stijl van bekende zangers en zange-
ressen vaak direct te herkennen is.
Daarnaast zijn er veel instrumentale versies. 
Van philharmonieorkest tot speeldoosje, van harp tot mond-
harmonica, van country tot raeggae. Geen enkele muziek-
vorm wordt geschuwd. Er zijn zelfs versies in hardrock
verschenen.

De tekst
De oorspronkelijke tekst is uiteraard in het Duits. In de loop
der jaren zijn er vertalingen gemaakt in veel talen. Eerst en
vooral in de christelijke landen van Europa en Amerika en ver-
volgens Australië. Missionarissen namen het ook mee naar
landen in Afrika en Azië.
In het Stille Nacht Museum in Oberndorf wordt gemeld dat
het lied in rond 200 talen bekend is. Het lied heeft 6 couplet-
ten. Meestal worden het eerste, zesde en tweede couplet ge-
zongen in genoemde volgorde.
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Nederlandse taal, de Protestantse versie 
(de coupletten 1, 6 en 2)

Stille nacht, heilige nacht.
Davids zoon, lang verwacht,
die miljoenen eens zaligen zal
werd geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer
Hij, der schepselen Heer.

Hulp'loos kind, heilig kind,
dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'Uw rijkdom ontzegt,
werd G'in stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor
Leer m'U danken daarvoor.

Stille Nacht, heilige nacht,
Heil en vree wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld.
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer
Amen! Gode zij eer.

Mijn naam is Reinier Thiesen. Ik woon in het Noord-
Limburgse Meerlo. Vele jaren ben ik werkzaam ge-
weest als leidinggevende in de zorg aan mensen
met een verstandelijke handicap. Nu doe ik vrijwilli-
gerswerk, onder andere bij de KBO (Katholieke
Bond van Ouderen) in Limburg. Daarnaast ben ik
o.a. muziekliefhebber en verzamelaar. Op een ge-
geven moment verbaasde ik mij over de zeer ver-

schillende wijzen waarop het kerstlied Stille Nacht Heilige Nacht
werd uitgevoerd. Dat was het begin van een intensieve hobby, die
elk jaar rond Kerstmis zijn hoogtepunt heeft. Ik heb een verzameling
aangelegd van uitvoeringen van het lied en intussen 4750 verschil-
lende versies verzameld, de meeste op LP's, maar ook op CD, op
video overgenomen van de TV, via internet(MP3) en live opnames
op audio-cassette. Ik ben zeer geïnteresseerd in verdere versies
en/of uitvoerenden. Hebt u of kent u een niet allerdaagse uitvoering,
dan stel ik het op prijs als u de naam van de uitvoerende(n) en de
naam en nummer van de LP of CD naar mij mailt. Ik zal u daarover te-
rugmailen of de versie al in mijn verzameling zit en of ik een kopie
van die uitvoering kan krijgen.

Bronvermelding: Bovenstaande gegevens zijn overgenomen van de
website van Reinier Thiesen. De heer Thiesen heeft zo’n beetje alles
wat er te verzamelen valt inzake Stille nacht, heilige nacht. Voor nog
meer informatie over het lied en zijn verzameling kunt u terecht op
zijn website stille-nacht.nl met het emailadres info@stille-nacht.nl.
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De oplossing van deze puzzel inzenden voor 17 februari 2012 naar:
Rolf van der Loo
Koninginnelaan 49, 2281 HB Rijswijk
of per e-mail naar: ledensecretariaat@vg-anwb.nl
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Horizontaal
1 Kerstverhaal 12 maaltijd 13 ternauwernood 14

eerwaarde pater (Lat. afk.) 16 met bijzonder

voorrecht (Lat. afk.)17 streling 19 naamloze ven-

nootschap (afk.) 20 getij 21 tooi 24 muziekterm

voor vrolijk 27 ambtskleed 28 uitspansel 30 even-

redigheid 31 Daniël (Bijbelboek afk.) 32 aan

boord (afk.) 34 de mensen 35 Zweden (in inter-

netadres) 36 de oudere (afk.) 37 groep leerlin-

gen 39 de negende toon van de grondtoon af

(muziek) 41 gereformeerd (afk.) 43 hemellicha-

men 44 groot water 46 gemak in gedrag etc. 48

kraamverzorgster 51 woud 52 persoonlijk voor-

naamwoord 54 waadvogel 56 muzieknoot 58

een kind ter wereld brengen 60 goud (symbool)

61 ingewijde 63 epiloog 65 bruto (afk.) 66 tegen-

over (afk.) 67 buidel 69 eerste deel van de Bijbel

(afk.) 70 Kirgizië (op motorvoertuigen) 71 em-

bryo 73 woordje waarmee een kind gesust

wordt 75 gezanten van God 76 stof.

Verticaal
1 “25 december” 2 eerwaardig ambt (Lat afk.) 3

geheiligd 4 Spaans borrelhapje 5 Vlaams (afk.) 6

meisjesnaam 7 klein water 8 luchtvaartleiding

Nederland (afk.) 9 verschaffen 10 voorzetsel 11

het ter wereld komen 15 schaakstuk 17 levens-

lucht 18 balken als een ezel 20 delfstof 22 land-

bouwwerktuig 23 uitroep 25 laatstleden (afk.) 26

geankerd (afk.) 29 verhevener 33 fundament 35

echopeiling 37 schaaldier 38 straat (afk.) 39 sna-

vel 40 hoefdier 42 etage (afk.) 45 daar 47 zwan-

gere toestand 49 klein mutsje 50 voederbak 52

orgaan 53 levend wezen 55 eerstgeborene 57

edele loot 58 schapengeluid 59 achter 60 offer-

kist 62 goal 64 bediende 68 geheel 71 gewicht

(afk.) 72 mij 73 bridgeterm 74 slee.

De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het najaarsnummer 2011 luidt:

Herfststemming

Wij hebben 53 inzendingen (9 post en 44 e-mail) met de goede oplossing
ontvangen. De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op
22 oktober j.l.

De winnaar is geworden:
H. Gerritsen uit Wassenaar. Van harte gefeliciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-Irischeque ter waarde van € 25,- zijn
inmiddels naar de winnaar verstuurd. 




