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Oneerlijk
U en ik hebben het getroffen in vergelijking met veel mensen die nog geen 65 jaar zijn.
Zo’n tien jaar geleden bestonden de vut, de wao en pensioen plus aow op 65-jarige leef-
tijd. 
Voor de huidige ‘jonge senioren’ is dat niet het geval. Dat werd me pijnlijk duidelijk in
een gesprek met een dierbare vriendin van 57 jaar die getrouwd is met een man van 60
jaar. Hij werkte in de bouw. Toen dat te zwaar werd, kreeg hij vijf jaar geleden een hart-
aanval. Vervolgens ging hij drie dagen per week conciërgewerk doen. Zijn inkomen ging
flink naar beneden, maar zijn gezondheid ging vooruit. 
De vriendin echter kreeg drie jaar geleden borstkanker, gevolgd door zware operaties,
bestralingen en chemo. Ze heeft het overleefd maar het is bekend dat zulke behandelin-
gen je als het ware tien jaar ouder maken. Dat is duidelijk aan haar te merken. Ze heeft
nog maar een fractie van haar vroegere energie. Helaas moet ze door haar kalenderleef-
tijd van 57 jaar nog tien jaar fulltime werken. Haar inkomen is hun hoofdinkomen, dus
kan zij zich nu niet permitteren om minder te gaan werken. Maar er is geen wao meer
voor haar, en ook geen vut. Ze zal vijf dagen per week moeten doorwerken tot haar 67e.
Als ze zich ziek meldt, kost dat haar na twee jaar veel geld: namelijk meer dan 40%. 
Dan wij. Met de riante wao- en vutregelingen. Ik ga me bijna schuldig voelen.
Europa kampt met een grote werkeloosheid onder de jeugd van meer dan 20%. 
In Spanje en Griekenland is een op de twee jongeren werkloos. Bij ons is een groeiende
groep 50-plussers werkeloos. 
Dan denk ik: als we nou de vut weer invoeren, dan kunnen onze 50-plus werkelozen
weer werk krijgen. En: kan er in de huidige digitale tijd, waarin werken op afstand mo-
gelijk is, geen werk naar Griekenland en Spanje gaan? Dan is Europa nog ergens goed
voor.

Ria Peerdeman
Reageren? hoofdredacteur-bb@vg-anwb.nl
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an de voorzitter

Op deze plek weer de laatste perikelen in onze vereniging. Die na-
tuurlijk volledig verwaarloosbaar zijn in vergelijking met de grote we-
reldproblemen van de laatste tijd! Maar die kunnen we dan
misschien wel oplossen.

Zo is het in elke vereniging moeilijk om alle functies gevuld te hou-
den en ontstane vacatures snel weer op te vullen. Dat geldt dus ook
bij ons. Dachten we het bestuur helemaal op orde te hebben, valt
Willem Ligtenstein, op de laatste ALV tot penningmeester benoemd,
door ziekte weer weg nog voordat hij goed en wel kon beginnen. 
Zijn ziekte blijkt helaas zo ernstig en langdurig dat we weer op zoek
moesten naar een nieuwe penningmeester. Voorlopig springt secre-
taris Frank Twiss in om de dagelijkse financiële zaken af te handelen
en houdt oud-penningmeester Dick van Werkhoven nog steeds de
administratie en boekhouding bij. Daar zijn we erg blij mee, want
juist de financiën van een vereniging kunnen niet blijven liggen.
Maar een opvolger is nu wel zeer welkom. Die krijgt flink wat minder
werk te doen dan zijn voorgangers, nu de meeste van onze leden de
machtiging hebben afgegeven om de contributie automatisch te
laten incasseren. Omstreeks eind januari zal dat voor 2016 gaan ge-
beuren. Van eerdere fouten is geleerd. Naar verwachting verloopt
het proces deze keer zonder haperingen.
Onze website is nu beveiligd met het nieuwe wachtwoord, dat in de
uitnodigingsbrief voor de informatiebijeenkomst van 27 november is
vermeld. Publicatie in de Buitenband tastte de veiligheid van het eer-
ste wachtwoord toch te veel aan en dat zeker toen het met onze
nieuwsbrief over de achtergronden van de beveiliging ook verspreid

                            is via de ‘Sneeuwbal’, de zeer gewaardeerde nieuws-
                            brief voor veel nog actieve wegenwachten en hun rela-
                            ties. 
                            Onze webmaster Chris Soudan heeft het uiteindelijk zo 
                            weten in te richten dat het nieuwe wachtwoord alle le-
                            dengegevens op de site beschermt, terwijl alle andere 
                            informatie vrij toegankelijk blijft. 
                            Op de website staan nu ook de op de laatste ALV 
                            vastgestelde nieuwe Statuten, het Huishoudelijk 
                            Reglement, nu de notariële akte van de Statuten-
                            wijziging is opgemaakt, de ledenlijst en RCP-lijst.

Op 28 oktober was weer de jaarlijkse bijeenkomst van rcp-ers, met en-
thousiaste uitwisseling van ervaringen en goede ideeën voor de toe-
komst. Bij zo’n gezellige en actieve groep wil je graag horen! Voor de
liefhebbers: er zijn nog een paar rcp-posities in de regio Den Haag be-
schikbaar. Dus meld je daarvoor snel aan bij coördinator Randolf de
Leeuw.

Als u deze Buitenband leest is de informatiebijeenkomst in De Bilt over
‘Ontwikkelingen in de Zorg’ en ‘Beter Oud worden’ al achter de rug.
We hopen dat de vele deelnemers hun voordeel kunnen gaan doen
met de informatie van de twee zeer deskundige sprekers. Als dat zou
kunnen bijdragen aan verbetering van hun levensomstandigheden en
betere gezondheid, dan mogen we van een groot succes spreken.

Alle leden ontvangen binnenkort van ons een vragenlijst. We hopen
vooral van die leden, die we niet zo vaak tegenkomen, te horen of wij
meer voor ze kunnen betekenen. Maar ondertussen konden we niet
wachten om ons programma voor komend jaar op te stellen. De ein-
dejaarsbrief met details over de nieuwjaars- en voorjaarsbijeenkom-
sten kunt u weer in december verwachten. De data van alle bijeen-
komsten vindt u op pagina 20.

Een goede jaarwisseling met goede gezondheid en veel geluk en graag
tot ziens in 2016 op een van onze bijeenkomsten.

Dick Kooman
voorzitter VG-ANWB, voorzitter@vg-anwb.nl 
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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 wonderlied 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 sterven

In heel de wereld geen drie Wijzen
Op zoek naar hem van al zo veer
En ook zal er geen ster verrijzen
Tenminste niet te zijner eer
Hij zal geen mirre, 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.

Dit gedicht is anoniem en ingestuurd door Tine den Boer die vindt dat het toepasselijk is voor deze tijd. Tine zegt
nog steeds verknocht te zijn aan de ANWB. Ze woont overigens tegenwoordig in WoonZorgPark Swaenesteyn in
Den Haag. Haar telefoonnummer is 070-4487078.

V
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schilder. De reis voert van Nederland, via
Arles, Saint-Rémy en Parijs, naar Auvers-sur-
Oise. Langs de landschappen die de inspira-
tie waren voor zijn belangrijkste werken. Van
het geel van Van Goghs maïsvelden tot het
diepe blauw van zijn nachtluchten. Die
komen op het 840 m² grote scherm van koe-
peltheater Omniversum - uitgerust met 36
luidsprekers, schitterend tot leven. De film
duurt 50 minuten.

Het Omniversum is te vinden aan de Presi-
dent Kennedylaan 5 te Den Haag. Dit theater
is goed met openbaar vervoer bereikbaar.
De entreeprijs voor volwassenen is € 10,75.
De exacte tijden van de film kunt u vinden
op de website: www.omniversum.nl
Via de website kunt u ook reserveren. 
Dit kan ook telefonisch via het nummer
0900-666 48 37

Reserveren is aan te raden.

Vanwege het 125ste sterfjaar van de kun-
stenaar vertoont het Omniversum
in Den Haag t/m 18 december opnieuw de
bekroonde grootbeeldfilm. 

Van Gogh, een kleurrijk
portret
Leun achterover en geniet van Van Goghs
blauwe Zuid-Franse luchten en zonovergoten
gele maisvelden
Van Gogh, een kleurrijk portret won in 2009
de prestigieuze Grand Prix Award en werd
door de Giant Screen Cinema Association
bekroond met de prijzen voor beste film,
beste educatieve film en beste soundtrack.
De grootbeeldfilm van François Bertrand
volgt Vincent van Gogh van zijn 27ste tot zijn
dood op 29 juli 1890. In die negen jaar
maakte hij ruim negenhonderd! schilderijen.
De film met verteller Jeroen Krabbé werpt
nieuw licht op het werk en leven van de

nnette’s

llerlei

Het grootste
Poppenhuis van
Nederland staat
in Assen
Een belevenis voor jong
en oud
Het '‘Poppenhuis' brengt je naar het Drenthe
van de 18de eeuw. Een tijd waarin pruiken in
de mode waren en er nog geen elektriciteit
was. Communicatie ging via postduiven en
etiquette voerde de boventoon. Een bezoek
aan dit huis is een belevenis voor jong en
oud, die alle zintuigen prikkelt. 
Een historische ontmoeting met de wereld
van 250 jaar geleden, die je niet snel ver-
geet! In elke kamer valt er iets te beleven en
er zijn veel doe-activiteiten.

Dankzij de deelnemers van de Bankgiro Lote-
rij en de steun van verschillende Drentse fa-
milies kan dit deel van de Drentse
geschiedenis worden verteld.

Poppen komen tot leven
De eigenaresse van het '‘Poppenhuis', ge-
speeld door actrice Liz Snoijink, laat je ken-
nismaken met haar '‘poppen': de voorname
familie Van Lier en hun personeel. Je kiest
zelf tijdens een verrassende multimediatour
welke bewoner je rondleidt. Wordt het
meester Johannes Van Lier, dochter Barbara,
kokkin Tallegien of een van de andere bewo-
ners? Aarzel niet te lang, want er moet nog
zoveel gebeuren. De kamers moeten worden
gestoft, het zilverwerk gepoetst en er moet
een smakelijk feestmaal bereid worden.
Stadhouder Willem V komt namelijk op be-
zoek! De keuze is aan jou. 
Het Poppenhuis is te zien in het Drents Mu-

4  buitenband - winter

Grootbeeldfilm Van Gogh 
bij 125ste sterfjaar terug in 
Omniversum

Vincent van Gogh. Met toestemming van Omniversum.

A
A
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seum, Brink 1 , 9401 HS Assen. Dit museum
ligt op 5 minuten loopafstand van het NS sta-
tion Assen.
Het museum is geopend van dinsdag tot en
met zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Op 1e kerstdag en Nieuwjaarsdag is het mu-
seum gesloten.

Kinderen tot 18 jaar hebben gratis toegang.
Volwassenen betalen € 12.00 maar bent u in
het bezit van een Museumjaarkaart dan is
de toegang gratis.

Met de realisatie van 'Het Grootste Poppenhuis
van Nederland’ is tevens de laatste fase van de
herinrichting van het Drents Museum afge-
rond.

The Glasgow
Boys
Aan de hand van meer dan 80 schilderijen
en 40 werken op papier presenteert het
Drents Museum een van de belangrijkste
Britse kunstenaarsgroepen rond 1900: The
Glasgow Boys. De schilders van het Franse
impressionisme, Barbizon en de Haagse
School vormden een belangrijke inspiratie-
bron voor deze schildersgroep, die eind
19de eeuw furore maakte. Voor het eerst in
100 jaar is een overzicht van dit Schotse im-
pressionisme nu buiten Groot-Brittannië te
zien.

Eind 19de eeuw raakte een groep van zo’n
twintig zeer diverse schilders van ongeveer
dezelfde generatie bevriend met elkaar. Deze
groep noemde zichzelf 'The Boys’. Samen
zetten zij zich af tegen de gevestigde orde en
trokken erop uit om in Schotland en Frank-
rijk te schilderen. In Parijse ateliers volgden
ze opleidingen en ze reisden zelfs naar
Japan. De kracht van The Glasgow Boys was
dat zij zich niet alleen allerlei invloeden eigen
maakten, maar ook dat zij die verwerkten tot
fris en vernieuwend werk.

Uniek overzicht 
De expositie, die tot 7 februari 2016 in het
Drents Museum te bezichtigen is, richt zich
op de bloeiperiode van de groep, tussen
1880 en 1900. 
Er is werk te zien van de tien belangrijkste
'Glasgow Boys’: James Guthrie, Edward Wal-
ton, Joseph Crawhall, James Paterson, John
Lavery, William York Macgregor, George
Henry, Edward Hornel, Arthur Melville en
William Kennedy. In de tentoonstelling is
onder andere aandacht voor hun ontwikke-
ling, belangstelling, technieken, reizen en
vriendschappen. The Glasgow Boys is de eer-
ste tentoonstelling in de serie Kunst rond
1900 in internationaal perspectief in het
Drents Museum.

Frans impressionisme
De groep jonge Schotse schilders haalde in-
spiratie uit het werk van de Franse impressi-
onisten. Dit is onder meer te zien aan de
keuze voor thema’s uit het 'moderne’ leven.
Ook typerende aspecten zoals de beleving
van het moment (impressie), de schetsach-
tige werkwijze en de bijzondere aandacht
voor lichteffecten en kleur zijn terug te vin-
den in het werk van de Schotten. Ook gingen
ze graag met de schildersezel naar buiten om
'en plein air’ te schilderen.

Barbizon en Haagse
School
Geïnspireerd door de schilders van Barbizon
en de Haagse School schilderden The Glas-
gow Boys in de stijl van het naturalisme. De
natuurgetrouwe Schotse landschappen en
de beelden van het boerenleven in ingeto-
gen kleuren getuigen hiervan. Speciaal voor
deze gelegenheid is in de tentoonstelling ook
werk opgenomen van de Franse naturalist
Jules Bastien-Lepage en de Haagse School-
kunstenaars Jozef Israëls, Anton Mauve, Wil-
lem Roelofs en Matthijs Maris.

Internationale en natio-
nale samenwerking
Voor deze grote internationale tentoonstel-
ling werkt het Drents Museum onder meer
nauw samen met musea uit Glasgow, Edin-
burgh en Aberdeen. Daarnaast zijn er wer-
ken te zien uit een aantal Nederlandse
musea, zoals Van Gogh Museum, Gemeente-
museum Den Haag, Museum Amsterdam en
Museum Arnhem.

Publicatie
Bij de tentoonstelling The Glasgow Boys ver-
schijnt de gelijknamige publicatie, een uit-
gave van WBOOKS, Zwolle. 

Het boek kost € 24,95 en is verkrijgbaar in de
Museumshop.

Muziek, dans en
theater
De tentoonstelling over The Glasgow Boys
vormt de inspiratiebron voor een dynamisch
programma vol muziek, dans en toneel. Het
Prins Claus Conservatorium uit Groningen
verzorgt een optreden met Schotse volksmu-
ziek van rond 1900. Toneelvereniging de Na-
mateurs brengt een aantal schilderijen uit de
tentoonstelling The Glasgow Boys op verras-
sende wijze tot leven, waarbij het publiek
ook een rol krijgt. Een vorm van klassiek En-
gels theater, die zeer geschikt is voor kinde-
ren (let op: Engels gesproken met
Nederlandse uitleg vooraf). Highland Dance
Teacher Carieke Pol demonstreert een aantal
Schotse dansen. Uiteraard mag het publiek
meedoen op de aantrekkelijke klanken van
de Schotse muziek.

Voor wie: jong & oud 

Wanneer: Op zondag 13 december en zon-
dag 10 januari. Om 13.00, 14.00 en 15.00
uur start steeds een nieuwe ronde met de
drie voorstellingen.

Waar: op verschillende locaties in het Drents
Museum

Tijd: elke voorstelling duurt 25 minuten

Prijs: gratis toegankelijk voor museum-
bezoekers

buitenband - winter 5
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Afgelopen zomer was het een kijkcijferhit,
het tv-programma We zijn er bijna van om-
roep MAX. Die liet ons meegenieten met
het reilen en zeilen van de 43 deelnemers
aan een ANWB Kampeerreis naar Grieken-
land. In de vorige Buitenband (herfstnum-
mer) hebben we verteld over Kampeer-
reizen van de ANWB en over de rol die de
toeristische en technische begeleiders hier-
bij spelen. In dit verhaal nemen we een
kijkje achter de schermen van de totstand-
koming van het tv programma en wat het
teweeg kan brengen. Dat doen we aan de
hand van de ervaringen van de technisch
begeleider, voormalig wegenwacht en VG-
lid Henk Dommerholt en zijn vrouw Her-
mien.

Hermien (63) steekt meteen van wal: ‘Hoe
ze aan ons telefoonnummer kwam is mij
een raadsel, maar een paar dagen na een
uitzending werd ik gebeld door een vrouw
uit Brabant met de vraag waar ik het kleu-
rige T-shirt dat ik op tv droeg had gekocht.
Ze vond het blijkbaar erg mooi. Ik kon haar
alleen maar vertellen dat ik het via internet
had gekocht voor niet teveel geld. Zoiets

verwacht je toch niet? Er werd ook heel wat
getwitterd over wat we deden en lieten. In
een van de uitzendingen maakte ik wraps
klaar en sprak dat woord uit zoals je het
schrijft en niet zoals het eigenlijk hoort,
‘wreps’. Nou, daar kreeg ik ook veel com-
mentaar op via twitter. Zelf twitteren we
niet hoor, maar onze aanstaande schoon-
zoon wel en die liet het ons via WhatsApp
weten.’ 
Dit zijn zomaar een paar voorbeelden dat
de deelnemers aan een door MAX uitgezon-
den kampeerreis de status van BN-ers krij-
gen. Henk en Hermien worden nog steeds
vaak herkend en mensen uit hun woon-
plaats Laren (dorp bij Lochem in Gelder-
land) die ze voorheen alleen gedag knikten,
houden nu stil voor een praatje. Henk: ‘En
op de plaatselijke kermis deze zomer ging
het helemaal los.‘ 

Martine van Os
Maar wij zijn vooral benieuwd hoe Henk en
Hermien het hebben ervaren om tijdens
een groepsreis constant te worden gevolgd
door een tv ploeg, bestaande uit camera-
en geluidsmannen, een regisseuse en de
bekende presentatrice Martine van Os. En
of ze wel prijs stellen op zoveel aandacht,
want de uitzendingen in de afgelopen zo-
mers waren heel populair en kregen veel
aandacht in de krant en in tv-rubrieken, 
waar er soms een beetje lacherig over werd
gedaan. 

Henk (64) legt eerst uit hoe het komt dat ze
als technische begeleiders aan deze reis
konden deelnemen. ‘Als begeleider kun je je
voorkeur geven aan zes kampeerreizen en
twee jaar geleden wilden we al graag naar
Griekenland. Als je geluk hebt krijg je de reis 
van de eerste voorkeur toegewezen. Dat
was Griekenland, maar die reis ging toen
niet door vanwege de Griekse toestanden.
Dit jaar kon het wel. In januari belde My-
riam Mostart van Kampeerreizen van de
ANWB met de vraag hoe we het zouden
vinden als omroep MAX zou meegaan. Daar
moesten we wel even over nadenken, maar
toen regisseuse Claudine Everaert bij ons
langs kwam om te vertellen wat en hoe ze
het wilden gaan doen, stemden we in. We
konden aangeven wat er wel of niet in de
uitzending zou komen en wie niet in beeld
wilde komen, kwam dat ook niet. Er waren
ook mensen die zich voor deze reis hadden
opgegeven en er vanaf zagen omdat MAX
meeging. Zij kozen toen voor een andere
reis.’

Regisseuse Claudine is overigens bij alle
deelnemers aan de reis langs geweest om
te vertellen wat de bedoeling was en hoe ze
tewerk zouden gaan. Ze maakte foto’s van
iedereen en die kreeg Henk, die er een zo-
genaamde smoelenkaart van maakte die
alle deelnemers kregen. Op de ene kant
staan de deelnemers en aan de andere kant
de begeleiders en de tv-crew, zodat ieder-
een van te voren wist wie er mee ging.  

Maar hoe is dat nu, de hele dag een camera
op je gezicht en een microfoon op je lippen
gericht? Henk is geen prater, vertelt hij en
dat was in de uitzendingen ook wel merk-
baar; hij laat zijn handen liever spreken. ‘Ik
kom niet zo makkelijk uit mijn woorden. Als
ik met een klus bezig was en de camera
draaide, bleef het dan ook vaak angstig stil. 
Normaal praat je wat met de mensen van 

oofdrolspelers in

e zijn er bijna:

Henk en 
Hermien Dommerholt

Henk en Hermien Dommerholt thuis in Laren (Gel-
derland) voor hun caravan.

Wat we niet zien op tv: zo wordt een gesprek tussen
twee deelnemers aan de kampeerreis opgenomen.

H
W
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wie de auto waar je aan klust is, maar die
zeiden ook niks als de camera erbij was.’
Hermien vult aan: ‘De geluidsman liep met
zo’n grote microfoon rond, maar bij som-
mige opnamen hadden we een microfoon-
tje opgespeld en daar ben je op een
gegeven moment niet zo van bewust en dat
praat makkelijker (in de uitzendingen was
ook te zien en te horen dat Hermien weinig
last had van camera-angst! BvdS). 
Toen ik die wraps aan het maken was in de
caravan, vroeg de cameraman met een ca-
mera met microfoon of hij binnen mocht
komen om dat te filmen. Henk moest toen
buiten beeld blijven want hij liep nog in zijn
blote bast!’ 

Niet in badjas in beeld 
In het begin hadden ze wel een beetje last
van cameravrees, maar omdat de camera’s
elke dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat draaiden, werd dat steeds minder. En
als ze iets niet wilden, werd dat niet opge-
nomen. Hermien wilde bijvoorbeeld niet in
een badjas in beeld komen, hoewel ze be-
seft dat het een realistisch beeld is: kam-
peerders die in badjas gekleed naar de
wasruimte lopen. Maar het was de deelne-
mers beloofd dat ze niet belachelijk zouden
worden gemaakt en dat is ook niet gebeurd.
De bedoeling van de uitzending is namelijk
te laten zien hoe het is om met een groep
mensen die elkaar niet kennen op reis te
gaan. En als je iets niet uitgezonden wilde
hebben, kon je vragen om het eruit te laten
en dat deden ze ook. Zo gaf Henk een keer

een verkeerde uitleg bij een probleem en
dat wilde hij eruit hebben.
De regisseuse maakte hier een aantekening
van en zorgde dat dat fragment verwijderd
werd.  
De tv-ploeg maakte lange dagen, maar ver-
bleef niet op de campings die ze aandeden
tijdens het verblijf in Griekenland (de reis
ging ook nog naar het Gardameer in Italië,
maar daar ging de ploeg niet mee naartoe,
ze namen afscheid bij overtocht naar Italië).
Presentatrice Martine van Os was er niet al-
tijd bij omdat haar moeder ernstig ziek was
en ze een paar keer op en neer naar Neder-
land terug moest. Dan nam de regisseuse
de rol van vragensteller over en sprak Mar-
tine de tekst er later bij de eindmontage in. 
Ten opzichte van de vorige uitzendingen
waarin MAX de Kampeerreizen van de
ANWB volgde, viel het op dat we Henk niet
veel aan het werk zagen. Waren er minder
technische problemen?
Henk: ‘Op de eerste camping had er iemand
al de mover van zijn caravan tegen een
stoepje gereden waardoor die afbrak en die
heb ik laten lassen bij een garage waar de
camping een relatie mee heeft. Ook heb ik
een cruise control provisorisch met een
handremkabeltje gerepareerd zodat ie weer
werkte en een afgebroken bevestigingsbeu-
gel voor een motorfiets op een aanhanger
van een camper laten lassen. Een luifel die
blokkeerde heb ik met veel moeite weer
gangbaar kunnen krijgen. Ja, ik had elke dag
wel werk hoor, maar geen extreme dingen
en blijkbaar minder in beeld gebracht dan
andere jaren. Wel grappig dat ik een losge-
raakt microfoontje weer op een camera heb
vastgezet. Of ik niets gemist heb in de uit-
zendingen? Ja, ik had graag dat ze hadden
uitgezonden wat ik vertelde over een breek-
kabeltje op de handrem van de caravan.

Hier zit een haakje aan van niet zo’n goede
kwaliteit zodat die makkelijk van de kogel
kan schieten. Dat had ik graag laten zien aan
Nederland. Het is altijd een verrassing wat
er wel of niet wordt uitgezonden.’ Hermien:
‘Ze hebben voor minstens 25 uitzendingen
film geschoten en er zijn er maar zes uitge-
zonden. Kun je nagaan wat er is weggela-
ten. Maar sommige dingen wilden ze juist
wel. Ik stond bijvoorbeeld een matje te
kloppen en toen vroegen ze of ik het wat fa-
natieker kon doen. Daar had ik wat moeite
mee, want de kijkers zouden kunnen den-
ken dat ik een bitch ben.’

‘Vrouw van’
De keren dat Hermien in beeld kwam, stond
er 'Technisch begeleider” bij het beeld.
‘Daar heb ik heel wat commentaar op
gehad, want dat was ik natuurlijk niet; ik
ben de 'vrouw van”. Ik was vooral druk met
van alles en nog wat, hulp bieden waar dat
nodig was. Omdat ik in de zorg heb ge-
werkt, kan ik wel een verbandje aanleggen
als iemand gewond is. Dat is ook uitgezon-
den. En ik hielp de vrouw van de toeristi-
sche begeleider, bijvoorbeeld bij het
boodschappen doen voor de hapjes en
drankjes bij de partijtjes die we organiseer-
den. 
Rest de vraag of ze opnieuw met een tv
ploeg op reis zouden willen. Hermien: ‘Ja
hoor, het is ons goed bevallen. En wat be-
treft de angst voor de camera: daar heeft ie-
dereen last van. Voor het vertrek had ik er
een paar slapeloze nachten van, maar toen
het besluit was genomen, zijn we er vol
voor gegaan. Maar ik denk niet dat we er
weer voor worden gevraagd. Ze zoeken na-
tuurlijk steeds andere mensen. En als er vol-
gend jaar weer een reis met MAX wordt
gemaakt, gaat ie ongetwijfeld niet naar het
noorden, want daar is het vaak koud en
komen de mensen niet uit hun caravan. En
dat is niet zo leuk om te filmen.’ 

Bert van der Snoek
Reageren? redacteur@vg-anwb.nl Henk Dommerholt had elke dag werk tijdens de zes

weken durende reis.

Een deel van de televisieploeg (de ‘crew’) van We zijn
er bijna. Derde van links presentatrice Martine van Os. 
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ud- irecteuren voor het voetlicht

Zoals iedereen weet, is Paul Nouwen niet
meer onder ons. Hij overleed op 18 mei 2009
als gevolg van een hartstilstand, zittend ach-
ter zijn bureau, dus als het ware in het har-
nas. Hij mocht nog net geen 75 jaar worden. 
In de maanden vóór zijn plotselinge overlij-
den is Paul samen met Bert van der Snoek
intensief bezig geweest met zijn biografie,
die hij wilde (laten) schrijven omdat hij graag
iets van zijn ideeën en opvattingen wilde
achterlaten als hij er niet meer zou zijn. Door
zijn plotselinge overlijden is die biografie
nooit in druk verschenen. Omdat Paul Nou-
wen volgens ons niet mag ontbreken in de
serie interviews met oud-directeuren, volgt
hier een aantal fragmenten uit de tekst van
de biografie die Bert voor hem schreef. 

Paul Nouwen was niet de zekere en zelfbe-
wuste man zoals hij bij velen overkwam. Hij
had ook zijn twijfels, misschien wel meer dan
de gemiddelde mens. Die twijfels namen bij
hem soms zulke ernstige vormen aan, dat hij
er echt onder leed. Heel illustratief hiervoor
zijn de gebeurtenissen die zich afspeelden
begin jaren negentig van de vorige eeuw. Paul
hierover: 'Ruim twee jaar nadat ik in dienst
was getreden als hoofddirecteur bij de ANWB
werd ik door de toenmalige fractievoorzitter
van de VVD in de Tweede Kamer, Frits Bolke-
stein, uitgenodigd voor een gesprek. Ik was
natuurlijk benieuwd waarover het zou gaan,
want Bolkestein speelde in die tijd een promi-
nente rol in zijn partij en in de landelijke poli-
tiek. Geheel in zijn stijl legde hij direct uit
waarover het ging: Hans Wiegel had aange-
kondigd af te treden als Commissaris van de
Koningin van Friesland en de VVD wilde deze
post graag behouden voor de partij. Om kort
te gaan: of ik de ANWB zou willen verlaten
om de nieuwe Commissaris van de Koningin
van Friesland te worden. Daar schrok ik van,
want wie was ik dan wel dat ik de grote Wie-
gel zou kunnen opvolgen? Kon ik dat wel, een
leidende functie uitoefenen in het provinciale
bestuur? Ja, dat ik als directeur een grote on-
derneming kon leiden, had ik wel bewezen,
maar in het besturen van een overheidsin-
stantie had ik totaal geen ervaring. De twijfel
sloeg toe, ik stond angsten uit. Ik vroeg Bolke-

stein om uitstel en dat vond hij niet prettig.
Hij moest immers de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken, Ed van Thijn, inlichten
welke kandidaat de VVD voor Friesland naar
voren wilde schuiven. Ik kon er slecht van sla-
pen, dacht aan de kansen die zo’n functie
bood. Niet financieel, want qua inkomen zou
ik erop achteruit gaan, maar door geld heb ik
mij nooit laten leiden. Het gaat mij om de in-
houd van een functie, of die interessant is. Dit
aanbod bood mij wellicht de kans om de poli-
tiek in te gaan. Sommigen achtten mij hier
heel geschikt voor, maar zelf was ik hier niet
zo zeker van. Die twijfels hebben mij heel wat
nachtrust gekost, maar ze hebben er tevens
voor gezorgd geen overdreven positieve visie
over mezelf te hebben. Het is goed om aan je-
zelf te twijfelen en je grenzen te kennen. Het
aanbod was eervol, ik vond het spannend en
de functie trok mij aan, maar uiteindelijk heb
ik de knoop toch doorgehakt: ik deed het niet
en bleef bij de ANWB. Ik was in 1987 begon-
nen de ANWB weer in het gareel te krijgen, er
weer de topvereniging van Nederland van te
maken. Dit lukte omdat ik de medewerkers
meekreeg in het veranderingsproces. Door ze
niet met ontslag te dreigen, maar te vragen
om gepassioneerde medewerking voor de
heropbouw van de vereniging die ook een on-
derneming was. Door ze het gevoel te geven
dat de leiding het samen met de medewer-
kers wilde doen. Gesteund door mijn collega’s
in de directie en de ondernemingsraad heb ik
het hele land doorgereisd en bevlogen toe-
spraken gehouden, een beroep op de mede-
werkers gedaan het nieuwe beleid te
steunen. Ik heb mensen uit hun functie moe-
ten halen omdat ze in de nieuwe sfeer niet
konden of wilden meewerken. En zou ik dan
vlak na het begin van dit veranderingsproces
de club verlaten? Ik zat er immers nog geen
drie jaar. 
Aan de ene kant heeft dit besluit mij wel ver-
driet gedaan omdat het een gemiste kans was
de politiek in te gaan, maar aan de andere
kant stond ik er met mijn hele lichaam en
geest achter dat ik als kapitein het schip niet
zou verlaten, maar de klus ging afmaken.
Daarna kon ik altijd nog zien of er nog eens
zo’n aanbod langs zou komen. 

Mijn leven had een grote wending gekregen
als ik het wel had gedaan. De functie Commis-
saris van de Koningin is iets heel anders dan
een topfunctie in het bedrijfsleven. Stel dat
het mij allemaal goed was gegaan in het poli-
tieke veld, dan had ik hierin verder kunnen
bewegen. Eerlijk gezegd heb ik wel eens ge-
dacht dat minister van Verkeer en Waterstaat
een mooie functie voor mij zou zijn geweest.
Maar mijn besluit stond vast. Het is goed om
ambities te hebben, maar je moet je hart
laten spreken wanneer je voor zo’n groot di-
lemma komt te staan. De voorkeur geven aan
mensen met wie je werkt en waar je leiding
aan geeft. Dan hoef je later, terugkijkend op je
carrière, niet te zeggen: ik heb het schip verla-
ten, met mensen erin waaraan ik had beloofd
het schip in veilige haven te loodsen. Ik ben
blij dat ik heb besloten om dat niet te doen.’ 

Aan het werk 
Over de jaren voordat hij naar de ANWB
kwam, vertelde Paul onder andere het vol-
gende. Leuk vond hij het niet, maar na zijn
rechtenstudie in Leiden moest hij in militaire
dienst. De bedoeling was dat hij bij de com-
mando’s in Roosendaal zou komen, maar daar
is het niet van gekomen omdat een blessure
aan zijn enkel hem hier ongeschikt voor
maakte. Het vroegtijdige vertrek uit militaire
dienst betekende wel dat Paul eerder dan ver-
wacht op zoek moest naar werk. Aangezien
hij rechten had gestudeerd, lag het voor de
hand om eerst bij zijn vader aan te kloppen,
want die leidde een advocatenkantoor. Maar
vader Nouwen voelde er niets voor om zijn
zoon in zijn praktijk te halen. Dat viel Paul wel
tegen, want hij had altijd een heimelijke wens
gehad om ooit strafpleiter te worden. Het ci-
viele recht trok hem niet zo, maar het straf-
recht wel. Toen is hij maar gaan solliciteren.
Voor jonge academici waren in die tijd heel
wat mogelijkheden. Mede op het advies van
zijn vader viel zijn keuze op verzekeringmaat-
schappij De Nederlanden van 1845. Hij kwam
terecht bij de fiscale afdeling, als verzekerings-
jurist die fiscale adviezen op verzekeringsge-
bied gaf aan klanten. Zijn carrière verliep
voorspoedig; hij klom op van medewerker
naar souschef en van souschef naar chef van

slot

Paul Nouwen zoals hij écht was
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diverse binnendienstafdelingen, zoals de afde-
lingen voor fiscale adviezen en collectieve
pensioenen. Maar na verloop van tijd bleek
dat dit werk hem niet zo lag; hij voelde zich
geen echte jurist. Zijn hart trok naar buiten,
naar het veld, naar de emotie. Hij ontpopte
zich meer en meer als een commerciële man.
Dat zag de bedrijfsleiding ook en op zijn 32ste
werd Paul directeur, belast met de leiding van
de buitendienst van De Nederlanden van
1845. In die functie deed hij alles wat met
commercie te maken had, zoals nieuwe verze-
keringsproducten ontwerpen en het land af-
reizen om assurantie tussenpersonen te
bezoeken en te bezielen. 
Paul heeft in totaal 27 jaar voor de Nederlan-
den van 1845 en na de fusie met de Nationale
voor Nationale Nederlanden gewerkt. Een
lange tijd, vandaar dat zijn vertrek met veel
emoties gepaard ging. Hij was toen 53 jaar en

sprak was: 'Ik denk dat jij naar de ANWB gaat.’
Daar schrok Paul van, vroeg wat Scholten be-
doelde en vertelde hem dat hij niet van plan
weg te gaan bij Nationale Nederlanden. Maar
toen vertelde Scholten dat hij in het bestuur
van de ANWB zat en dat deze vereniging op
zoek was naar een opvolger voor de directeur
die moest vertrekken vanwege de grote ver-
liezen die de ANWB leed. 
Een hectische tijd volgde. Paul voerde overleg
met allerlei ANWB-mensen, overal in het
land. Dat moest in het geniep, want hij was
bang dat zijn 'Nationale Nouwen” imago een
knauw zou krijgen als bekend zou worden dat
hij lonkte naar een andere werkgever. Het
denkproces om naar de ANWB over te stap-
pen ging steeds verder. Zijn vader en eerste
vrouw vonden dat hij de stap moest wagen.
Maar nog was Paul niet helemaal zeker van
zijn zaak, als verzekeringsman wilde hij zoveel
mogelijke risico’s uitsluiten. Bijvoorbeeld het
risico dat hij na een, twee of drie jaar bij de
ANWB zou moeten vertrekken als het bedrijf
in grote moeilijkheden zou komen te verke-
ren. Maar nadat de ondernemingsraad van de
ANWB een positief advies over het aantrek-
ken van Paul als hoofddirecteur had gegeven
en zijn vrouw hem had overtuigd met de me-
dedeling 'als jij je baan verliest, gaan we toch
eenvoudiger leven, terug naar basics?” hakte
Paul uiteindelijk de knoop door: hij werd de
nieuwe hoofddirecteur van de Koninklijke Ne-
derlandse Toeristenbond ANWB. 

TV-optreden basis voor
vertrouwen
Een maand na zijn aantreden als nieuwe
hoofddirecteur van de ANWB nodigde de
toenmalige televisieombudsman Frits Bom
Paul hem uit om in het veelbekeken pro-
gramma De Ombudsman uit te leggen wat er
allemaal mis was met de toeristenbond en
wat hij daaraan dacht te gaan doen. Met dit
tv-optreden zou Paul de basis leggen voor het
respect en het vertrouwen dat hij jarenlang
van zijn medewerkers ging genieten. Hij wist
dat Frits Bom hem allerlei moeilijke en gevoe-
lige zaken wilde voorleggen. Waarom de We-
genwacht zo laat arriveerde bij een pechgeval,
waarom dit niet klopte en dat niet goed was.

dat is voor veel mensen een verleidelijke leef-
tijd om te blijven zitten waar je zit. Vooral als
je een goed inkomen en dito status geniet.
Maar Paul wilde niet op zijn plek blijven zitten
en op hetzelfde niveau wegebben naar zijn
pensioen. Zijn plan was binnen Nationale Ne-
derlanden nog één stap te maken, nóg meer
verantwoordelijkheid te dragen. Een stap zet-
ten van directeur naar de Raad van Bestuur.
Maar dat zat er voor hem niet in, daarin werd
hij tegengewerkt. Het gevoel bij Nationale Ne-
derlanden niet verder te kunnen komen,
begon aan Paul te knagen. Als mensen pieke-
ren, stralen ze dat vaak uit. Bij hem was dat
blijkbaar het geval, want opeens werd hij be-
naderd door andere maatschappijen om daar
een topfunctie te vervullen. 
Geheel onverwacht werd Paul uitgenodigd
om langs te komen bij professor Scholten, de
president van Robeco. De eerste zin die hij

P Nouwenaul

Op het eind van het oriënterend gesprek dat ik met Paul Nouwen had over zijn biografie,
ging hij mij voor naar een kamertje op de bovenste verdieping van zijn villa-appartement
in het Rotterdamse Kralingen. Want daar hangt een schilderij dat ik moést zien. 
Een schilderij waarop een clown is afgebeeld na een voorstelling. De lichaamstaal van de
clown spreekt boekdelen. Hij zit er helemaal doorheen, straalt vermoeidheid uit, maar
ook bezinning en onzekerheid. Terwijl hij waarschijnlijk kort tevoren een volle zaal heeft
vermaakt en een zelfverzekerde indruk heeft gemaakt. Daar is na afloop niets meer van
over. 
‘In dit beeld herken ik mij het meest,’ verzuchtte Paul. 'Zo voelde ik mij vaak achter de
coulissen, nadat ik achter een katheder had gestaan om een zaal toe te spreken. 
Ik doorspekte mijn verhaal met een beetje humor en kwam waarschijnlijk zelfverzekerd
over. Maar ik speelde dan wel een rol. Zodra ik even alleen was, sloeg de twijfel toe. 
Heb ik het goed gedaan? Kwam de boodschap over? Was ik niet te ver gegaan, teveel
theater gemaakt? Ik weet dat ik zeker overkom, maar ben eigenlijk een vat vol onzeker-
heden. Na een optreden was ik vaak misselijk van de zenuwen, die blijkbaar opgekropt
zaten. In dit schilderij zie ik mijzelf dus zitten. De clown die mediteert. Dit beeld past dus
bij mij.‘
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Hoewel hij pas kort bij de ANWB was, slaagde
hij erin om veel misverstanden rond de We-
genwacht weg te nemen en van de gelegen-
heid gebruik te maken om een herboren
ANWB aan te kondigen. Dit tv-optreden
vormde het begin van de wederopstanding
van de ANWB in de media. 
Al vóór het aantreden van Paul als nieuwe
hoofddirecteur was de ANWB zelf al begon-
nen met de afbouw van het mislukte tourope-
ratorschap. Paul ging hiermee door. De vrees
bestond dat er veel ontslagen zouden vallen,
maar uiteindelijk viel dit reuze mee; drie men-
sen verloren hun baan. Paul zag geen heil in
rigoureuze maatregelen. 'Mijn oplossing was
het aanpakken van de inefficiëntie in de héle
organisatie. Het probleem zat hem namelijk
niet in de inzet van de mensen. Integendeel,
door de aderen van de meeste medewerkers
stroomde puur ANWB-bloed. Ze waren loyaal
aan de vereniging, of de Bond, zoals veel me-
dewerkers hun werkgever noemden. Volgens
mij was het probleem de besturing en de con-
troll in het bedrijf. Ik moest de medewerkers
bewust maken dat hún afdeling, hún bedrijfs-
onderdeel een onderneming op zich was. Met
kosten en baten, winst en verlies, die met el-
kaar in balans moeten zijn.’
De mensen bewust maken van de problemen
was de eerste taak waarvoor Paul zich in de
beginperiode gesteld zag. Bij de medewerkers
heerste het gevoel dat de ANWB een mono-
poliepositie had en dat geen bedrijf daar te-
genop kon. Paul zag dat anders. Hij vergeleek
de ANWB met een holding met dochters. De
Wegenwacht, Keuringen, de Uitgeverij, de
Winkels, al deze dochters hadden wel degelijk
concurrentie. Reisbureaus versus het ANWB
reisbureau, garages versus de ANWB Keu-

ringsstations, boekenwinkels versus de ANWB
winkels, want reisgidsen en kaarten kun je
overal kopen. De ANWB was dus helemaal
geen monopolist. 'Ogenschijnlijk had de
trotse Wegenwacht, het ledentrekkende visi-
tekaartje, niet veel concurrentie, maar achter
de schermen waren enkele grote autofabri-
kanten zoals Mercedes, Volvo en BMW wel
degelijk bezig een eigen pechservice op te
richten. Hier hebben we later op ingespeeld
door naast persoonlijke, individuele hulverle-
ning ook de zakelijke markt te bedienen. We
sloten contracten af met automerken die in-
hielden dat de Wegenwacht hun klanten met
pech ging helpen. Die klanten belden wel het
alarmnummer van het automerk, maar dat
telefoontje kwam bij ons binnen en wij lieten
weten dat de Wegenwacht namens het auto-
merk zou komen. Als we deze zakelijke markt
niet hadden aangeboord, hadden we een
zeker een stuk terrein verloren.’ 
De medewerkers en Paul maakten er een
sport van om leden die hadden opgezegd
terug te winnen. Paul haalde op vrijdagmid-
dag een aantal brieven op bij de chef van de
ledenadministratie en die nam zelf ook brie-
ven mee om de mensen te benaderen om ze
bewegen lid te blijven. De maandagochtend
daarop vertelden ze elkaar hoeveel leden ze
hadden behouden. Hoewel het een ongelijke
wedstrijd was ('Met Nouwen concurreren
heeft geen zin, want die zegt: u spreekt met
de hoofddirecteur, dat kunnen wij niet zeg-
gen”) zorgde het geven van het goede voor-
beeld door Paul voor een goede werksfeer.
Het succes bleef niet uit. Jaarlijks groeide het
aantal leden gemiddeld met netto honderd-
duizend per jaar. In 1992 werd de mijlpaal van
3 miljoen leden gepasseerd en daarna
stoomde de vereniging verder op naar de 4
miljoen leden. 

Niet afbouwen, maar
doorgaan!
Het gaat te ver om hier alle stormen en be-
dreigingen die de ANWB in de jaren waarin
Paul Nouwen hoofddirecteur was en zijn reac-
ties hierop de revue te laten passeren. In zijn

niet verschenen biografie worden die wel uit-
gebreid beschreven, maar we maken nu een
grote sprong in de tijd. 
Een jaar voor zijn pensionering, op zijn 64ste,
werd Paul getroffen door een hartinfarct.
Paul: 'Ik was altijd van plan geweest om na
mijn 65ste nog door te gaan bij de ANWB,
maar na overleg met de toenmalige voorzitter
en de Raad van Commissarissen heb ik beslo-
ten om op mijn 65ste toch maar met pensi-
oen te gaan. Ik wilde niet in een ziekenauto
het kantoor uit worden gereden. Wel ben ik
blij dat ik vier maanden na het hartinfarct,
vermagerd en vermoeid, dat wel, weer op
kantoor zat en de finish heb gehaald. Dat was
voor mij heel belangrijk. Je moet er altijd voor
zorgen dat je met een goed gevoel kunt terug-
kijken. Dat vond ik ook belangrijk voor de me-
dewerkers. Ook al gingen ze naar de
concurrentie, ik wilde dat de mensen in een
goede sfeer weggingen. Nog even dat slotge-
sprek, nog even die persoonlijke belangstel-
ling. Zeggen dat je als leiding de mensen hebt
gerespecteerd en hebt gewaardeerd wat ze
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Uitspraken
Paul Nouwen 

'Het is goed om aan jezelf te twijfelen.”

'Als je voor een groot dilemma komt te
staan, moet je je hart laten spreken.”

'Succes kan niet uitblijven als je je voor 
100% ergens voor inzet en enthousi-
asme uitstraalt, je begeestering op an-
deren overbrengt.”

'Zodra de topmensen van een bedrijf
geen tijd meer hebben voor contacten
met hun medewerkers, ontstaat er een
sfeer van wij en zij. Wij de medewerkers
en zij de directie. Als iemand met ze de
directie bedoelt, dan is het fout. De af-
stand tussen de top en de medewerkers
van grote bedrijven is tegenwoordig
adembenemend groot.” 

'Hechtheid en solidariteit ontstaan bij
een gezamenlijke vijand. In slechte tij-
den zitten de kerken vol. Dan bidt men.
Welvaart leidt tot het tegenoverge-
stelde, dan groeien mensen uit elkaar.
We hebben blijkbaar een vijand nodig
om samen te leven. Net zoals in het be-
drijfsleven, waar je een concurrent
nodig hebt om te presteren. Zodra je
geen gezamenlijke vijand meer hebt,
voer je niets meer uit. Weg dus met mo-
nopolies.”

Zo kennen we Paul Nouwen: als een bevlogen spre-
ker die de lachers op zijn hand kreeg. 

Van jongs af aan was Paul Nouwen een liefhebber
van de paardensport. Vroeger deed ook mee aan
wedstrijden op Duindigt. 
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voor het bedrijf hebben gedaan. Er is niets
vervelender dan met een naar gevoel ergens
weggaan en gefrustreerd terugkijken. 
Bij mijn eigen afscheid heb ik wel een traantje
gelaten. Ik was erg onder de indruk van het
grote feest in het Congresgebouw in Den
Haag, waar 1200 mensen afscheid van mij
namen. Ik kijk dan ook graag af en toe even in
de speciale Kampioen die ze voor mij hebben
gemaakt en waar mensen mooie stukken in
hebben geschreven. Ik kijk ook met genoegen
terug op de afscheidsronde langs de wegen-
wachtstations en de kantoren en naar de
foto’s die hiervan zijn gemaakt, waarop je
kunt zien wat de mensen allemaal hebben ge-
daan om mij een mooi afscheid te geven. De
lach, de humor, ik heb hier zeer goede herin-
neringen aan. Het heeft mij enorm gesterkt
en het heeft als het ware de basis gelegd voor
hetgeen ik nu doe. Ik ben niet echt met pensi-
oen gegaan, niet gaan vakantievieren en gol-
fen, maar gewoon doorgegaan met werken.’   
In je ritme blijven, gedisciplineerd leven, dat
vond Paul heel belangrijk. Ook na zijn pensio-
nering heeft hij zich hieraan gehouden. Hij

buitenband - winter 11

Tégen Rekeningrijden
(1997-1999) én vóór 
kilometerbeprijzing 
(2007-2008)

Paul is in zijn rol als hoofddirecteur van
de ANWB altijd het boegbeeld van de
vereniging en het bedrijf geweest. Zowel
in- als extern was hij de voorvechter in
het behartigen van de belangen van
'zijn’ leden. Nederland was hier getuige
van toen de ANWB zich ging verzetten
tegen de regeringsplannen om het zoge-
naamde rekeningrijden in te voeren, een
moderne vorm van tolheffing. Dit
speelde rond de jaren 1997-1999. 
Ver na zijn pensionering werd Paul be-
noemd tot voorzitter van het platform
Anders Betalen Voor Mobiliteit, dat
pleitte voor een iets ander systeem van
rekeningrijden, namelijk kilometerbe-
prijzing. In de media werd over de 'be-
keerde Nouwen’ gesproken. Paul zelf
hierover: 'Er is geen sprake van bekering,
want het systeem dat wij voorstelden
was heel anders dan het rekeningrijden
waar ik op tegen was. Ons voorstel voor
kilometerheffing geldt niet alleen voor
de Randstad maar voor heel Nederland.
De hoogte van de heffing is afhankelijk
van de plaats, de tijd en van de mate
van milieubelasting van de auto. Het
grote verschil en essentieel in ons voor-
stel is dat ter compensatie van de hef-
fing de belastingen op het bezit van de
auto worden afgebouwd. Kilometerbe-
prijzing komt dus in plaats van belasting
betalen. Het kabinet nam het voorstel
over, de Eerste en de Tweede Kamer
stemden er mee in, en het nieuwe, het
vierde, kabinet Balkenende wilde het in-
voeringsproces zelfs versnellen. Maar
begin 2008 kwam er toch een kink in de
kabel. Het ministerie van Financiën
kreeg problemen met het loslaten van
de vaste belastingen die op autobezit
worden geheven.’ 

was namelijk bang in het bekende zwarte gat
te vallen, zoals veel mensen doen als ze ge-
stopt zijn met werken. Paul werd bij de ANWB
en ook daarvoor bij Nationale Nederlanden
van 's morgens vroeg tot ’s avonds laat ge-
leefd door een volle agenda, maar had wel
een secretaresse die hem attendeerde zijn af-
spraken na te komen en hem waarschuwde
als hij teveel op één dag wilde doen. Dat viel
na zijn pensionering allemaal weg; hij stond er
opeens alleen voor. Om te voorkomen dat hij
zou verslappen en toe zou gaan geven aan de
verleidingen van veel vrije tijd, heeft hij met-
een na zijn vertrek voorwaarden geschapen
om door te gaan in het ritme waarin hij zat.
Om zijn vele nevenfuncties die hij al had,
veelal commissariaten, betaald, maar ook on-
betaald, te vervullen huurde hij een kantoor-
ruimte aan het Weena in Rotterdam. Daar
kon hij zijn werkzaamheden verrichten in een
werkomgeving en zijn bezoek in een zakelijke
ambiance ontvangen. Daarbij was het ook
nog eens praktisch dat hij in een kantoorom-
geving gebruik kon maken van allerlei facilitei-
ten, zoals de receptie, de postkamer, de
bibliotheek en het computernetwerk. Hij
heeft hiermee dus gezorgd voor een nieuwe
verankering, waarmee hij zich tegen zichzelf
beschermde. 
Tot slot een welgemeend advies van Paul
Nouwen voor mensen die met pensioen
gaan. 'Als je een bedrijf definitief verlaat, kan
dat voelen als een stukje doodgaan. Dat ge-
voel kun je verzachten door dóór te gaan
waarmee je bezig was. Tegen mensen die na
hun pensionering zeggen: 'Nu kan ik eindelijk
eens doen wat ik leuk vind” zeg ik dat dat zin-
netje binnen een maand verstomt. De wereld
om je heen gaat je anders zien. Je omgeving
identificeert je met wat je doet.’

Bert van der Snoek
Reageren? redacteur-bb@vg-anwb.nl

Paul Nouwen bevond zich ook graag en gemakkelijk
in hoog gezelschap. Hier loopt hij op met de Franse
oud-president Jacques Chirac. Achter Paul is oud-
premier Wim Kok nog net zichtbaar.

Paul Nouwen was graag in gezelschap van BN-ers,
zoals hier met ‘Teun’ Eijk, zoals hij zelf achterop de
foto in 1998 schreef.

winter 2015.qxp_Buitenband nieuw concept  11-12-15  14:12  Pagina 11



egen acht

12 buitenband - winter

in weer en winter
W W

winter 2015.qxp_Buitenband nieuw concept  11-12-15  14:12  Pagina 12



Foto's: ANWB buitenband - winter 13

winter 2015.qxp_Buitenband nieuw concept  11-12-15  14:12  Pagina 13



Wie vertrokken?
Deze keer een echtpaar, twee oud-collega’s die zijn vertrokken en
weer terug zijn: Anneke Julsing (70) en Gerard de Regt (74) die elkaar
hebben leren kennen bij de ANWB.
Anneke heeft een zoon uit een eerder huwelijk en vier kleinkinderen;
twee van haar zoon en schoondochter en twee pleegkleinkinderen,
kinderen van een zoon van een overleden zus. Met Gerard heeft ze
geen kinderen en huisdieren heeft ze nu niet meer. Vroeger wel en
een heleboel: een paard, honden, katten, tortelduiven, kwartels en
vissen.

Na bij een paar ministeries en 15 jaar in een bloemenzaak, die ze met
haar ex-man dreef, gewerkt te hebben, kwam ze in 1988 via een uit-
zendbureau bij de ANWB werken bij de administratie van de Rijles-
kampen die de ANWB organiseerde. Daar kreeg ze te maken met
onder andere Mike Evers, Roel Buisman, Frans Schalk, Jan van Tonge-
ren en Jos Janssen (voor Club J). Daarna werkte ze bij de afdeling Le-
denwerving + Presentatie aan een AIT-opdracht. In oktober 1988
kreeg ze een aanstelling bij de nieuwe hoofdafdeling Belangenbehar-
tiging als secretaresse. Met haar eerste actie daar maakte ze een on-
uitwisbare indruk bij het hoofd van die afdeling, Gerard de Regt: bij
het inschenken van het eerste kopje koffie voor hem schoot ze uit
met de koffiekan, zodat de meeste koffie op het bureau terecht
kwam in plaats van in het kopje. Het werd haar snel vergeven! Een
paar jaar later ging ze met hem mee toen hij hoofd werd van de afde-
ling EPA (European Public Affairs) en zij manager van het secretariaat
van EPA, waar ze haar bijnaam H.EMA aan te 'danken’ heeft. Met z’n
tweeën, inmiddels een stel, startten ze EPA op. Later werd de afdeling
gevormd door o.a. Gerard van Woudenberg, Marten de Vries, Loes

Edzes, Frank van West, Frans Kamphues en Kees Jan van Ginkel. Beno
Koens en Dick Kooman, goede bekenden binnen de Vereniging Ge-
pensioneerden, waren ook actief binnen EPA. 
Vanwege het werk voor EPA heeft Anneke ook regelmatig in Brussel
gewerkt. Eén van de hoogtepunten van Anneke’s werkperiode was de
benoeming van 'AIT Clubcorrespondent van het Jaar’ vanwege haar
werkzaamheden namens de ANWB in de contacten met de gezamen-
lijke auto- en toeristenclubs, de AIT. 
Op 1 januari 2005, op haar 59ste, ging Anneke vervroegd met de VUT.
Dat kon omdat Gerard twee jaar langer doorging dan waar hij recht
op had, dus tot zijn 63ste (Gerard: 'We hebben dus niet uit de 
pensioenpot gesnoept’). 
Om alvast iets te verklappen over waarheen Anneke en Gerard zijn
verhuisd naar Frankrijk: in 2003 hebben ze een tweede 'huisje’ be-
trokken in Zuid-Frankrijk. Toen woonden ze nog in Zoetermeer, maar
verhuisden in 2008 naar het Brabantse Etten-Leur, waar ze een huur-
appartement betrokken. Hier woonden ze dichter bij hun kinderen en
kleinkinderen én bij hun twee huis in Frankrijk.
Echtgenoot Gerard is ook eerder getrouwd geweest en heeft twee
zoons uit dat eerdere huwelijk, die hem en nu ook Anneke vier klein-
kinderen schonken. Gerard is in 1975 bij de ANWB komen werken als
chef van de toenmalige Verkeersafdeling; een functie die Jan Barkhof
eerder vervulde. Nadat hij in Delft was afgestudeerd als civiel ingeni-
eur richting Verkeerskunde ging hij in 1968 bij ingenieursbureau Gra-
bowski Poort in Den Haag werken. Daar vertrok hij als adjunct
directeur van het Ingenieursbureau voor Verkeerskunde (IBV), omdat
hij het volgens eigen zeggen 'waardeloos’ vond dat hij daar in een pe-
riode van acht jaar tweemaal medewerkers moest ontslaan omdat de
overheid budgetten verminderde.
Als chef van de Verkeersafdeling heeft Gerard veel teweeggebracht
op verkeersgebied. Te veel om hier allemaal de revue te laten passe-
ren, maar we zouden hem tekort doen als we niet enkele wapenfei-
ten noemen. Eén van opdrachten waar hij zich voor gesteld zag, was
de rol van de ANWB op het gebied van verkeer en vervoer weer op
poten te zetten, want die was helemaal weggezakt. Hierbij betrok hij
onder anderen de persdienst (Theo Kroon) en de Kampioen (Jan
Korstjens). De ANWB had de naam een autoclub te zijn, maar Gerard
heeft ervoor gezorgd dat hier verandering in kwam. Met name open-
baar vervoer, de fiets en de motorfiets kregen door hem de broodno-
dige aandacht. Hiervoor heeft hij veel gekeken naar wat er in het
buitenland gebeurde, want hij is altijd internationaal georiënteerd ge-
weest. Zo heeft Gerard namens de ANWB P+R in Nederland geïntro-
duceerd, de (gratis) parkeerterreinen bij stations van het openbaar
vervoer. De gebruikersrapporten die zijn medewerker Ton Hendriks
maakte over NS-stations hebben voor verbetering van stations ge-
zorgd en oud-collega Frank Stoovelaar kreeg alle ruimte om de fiets
beter zichtbaar te maken in het verkeer. Woonerven, comfortabele
verkeersdrempels, de Theatertaxi, het zijn allemaal nieuwigheden die
uit de koker van Gerard de Regt kwamen, hiervoor ruimte krijgend
van de hoofddirecteur.
Ook bij de oprichting van de nieuwe hoofdafdeling Belangenbeharti-
ging, waarin de Verkeers- en Recreatieafdelingen met de afdeling

ij en         ij vertrokken...

en kwamen weer terug

14  buitenband - winter

H Z
winter 2015.qxp_Buitenband nieuw concept  11-12-15  14:12  Pagina 14



Consumentenbelangen in 1988 werden samengevoegd, kreeg hij alle
ruimte. In deze ca. 55 medewerkers tellende afdeling werden de vier
afdelingen geleid door Sam Schouten (verkeer en vervoer), Hilbert
Mast (recreatie en toerisme), Paul Langeweg (beleidsvraagstukken)
en Coen van Hoogdalem (publicaties en evenementen).
Omdat de grenzen in Europa verdwenen, werd Gerard op verzoek
van hoofddirecteur Paul Nouwen in 1991 hoofd van European Public
Affairs (EPA), met als voornaamste doel internationale contacten met
zusterclubs aan te gaan of te verstevigen. En te lobbyen; hij werd
'Onze man in Brussel’, zoals hij toentertijd op de cover van de Kampi-
oen werd geportretteerd.
In 2001 werd Gerard getroffen door een tia, in 2004 opnieuw en hij
kreeg ook hartproblemen; er waren zes bypasses nodig. Dat ge-
beurde enkele maanden voor hij met pensioen zou gaan, tegelijk met
zijn Anneke, op 1 januari 2005. Het afscheid van de ANWB en hun
buitenlandse contacten kreeg hierdoor een sober karakter: van toen-
malig hoofddirecteur Guido van Woerkom en zijn eega kregen ze met
een door hen gekozen gezelschap van ANWB-collega’s een diner aan-
geboden én een golf-cursus in het buitenland. Voor de ruim honderd
buitenlandse relaties hebben ze een afscheids-DVD gemaakt met
suggesties om de internationale samenwerking van de verkeers- en
toeristenclubs te vergroten.

Waarheen?  
Anneke en Gerard hebben in 2002 een tweede huis, met 'huisje’ doe
je de woning echt tekort, laten bouwen in het Franse Vaison-la-Ro-
maine, dat in de Vaucluse in de Provence ligt. Vooral Anneke heeft al-
tijd van een tweede huis in Frankrijk gedroomd. Vrienden hebben
ook een huis in de Vaucluse en toen ze bij hen op bezoek waren, was
de keus gauw gemaakt. Twee maanden later kwamen die vrienden
met tekeningen van een te bouwen huis aan en ze besloten dat dat
het moest worden. Ze woonden toen nog in Zoetermeer en waren
nog volop aan het werk bij de ANWB, dus reden ze veel op en neer
om de bouwwerkzaamheden te volgen. Toen de woning klaar was,
bezochten ze met tussenpozen hun tweede huis; soms slechts voor
één week verblijf. Het huis telt na een latere verbouwing vijf kamers
en in 2005 lieten ze ook nog een zwembad aanleggen in het 500 vier-
kante meter grote perceel. Geen enorm bad, 3 x 6 meter, maar met
een zwemmachine, zodat je er net echte baantjes in kunt trekken.
Toen ze dat jaar met pensioen gingen, betrokken ze het Franse huis
definitief, zodat het nu hun éérste huis werd. Maar af en toe kwamen
ze in Nederland terug. Eerst naar hun huis in Zoetermeer en later
naar Etten-Leur waar ze in 2008 een appartement huurden omdat ze
dan dichter bij de (klein)kinderen en Frankrijk zaten. Die huurwoning
hielden ze aan totdat ze terug zouden keren naar Nederland. Maar
laten we niet op de gebeurtenissen vooruit lopen en eerst vertellen
waarom ze het zo naar hun zin hadden in Zuid Frankrijk. Vanwege het
weerklimaat uiteraard, maar ook van het leefklimaat genoten ze met
volle teugen. Ze hadden vrienden gemaakt met veel Fransen uit de

    
Ook vertrokken? Laat het ons weten, dan kunnen we er mis-
schien een verhaal over schrijven. 

buurt, die uit alle windstreken kwamen, zoals Parijs, Lille en Saint
Etienne. 
Lief en leed deelden ze. Ze feestten met de Fransen mee, raakten be-
vriend met wijnboeren, maar bezochten ook begrafenissen van hun
nieuwe vrienden die soms ook al aardig op leeftijd waren. Anneke
raakte heel bedreven in het maken van jams en het inmaken van
vruchten in alcohol, wat ze van haar Franse buurvrouwen leerde. De
Franse taal was geen belemmering voor ze; Anneke spreekt het mak-
kelijk en Gerard heeft een grote woordenschat, dus samen kwamen
ze er goed uit. Nederlanders zagen ze ook wel. Er wonen een paar
BN-ers in de omgeving, zoals Europese bankdirecteur Duisenberg, Je-
roen Krabbé en Sonja Barend. Maar de omgang met Nederlanders
bleef wel beperkt, ze hielden de boot een beetje af. Een huis in Zuid
Frankrijk met zwembad is heel aantrekkelijk, dus kregen ze wel regel-
matig bezoek uit Nederland. Van de kinderen en kleinkinderen uiter-
aard, maar ze onderhielden ook veel contact met vrienden waarvan
de meeste oud-collega’s van de ANWB die voor vakantie onderweg
waren, of in de buurt ook een huis hebben, zoals Frans Kamphues.

Waarom terug? 
Maar hoe ze het ook naar hun zin hadden in Frankrijk; sinds maart dit
jaar zijn ze definitief terug in Nederland. Het besluit om ooit weer
terug te keren, hadden ze al eerder genomen. Dat heeft alles te
maken met de zorgen om het ouder en afhankelijk worden. De zorg is
in Nederland nu eenmaal beter, de afstanden naar ziekenhuizen kor-
ter en de communicatie met artsen makkelijker. Belangrijk omdat Ge-
rard al eerder gezondheidsklachten heeft gehad. Het plan om terug
te keren werd sterker nadat twee Nederlandse vrienden door medi-
sche fouten in Frankrijk waren overleden en een ander voorval: 
Anneke kreeg opeens een zwarte vlek voor een oog. De Franse arts
vreesde voor een herseninfarct, maar na een telefonisch consult met
hun Nederlandse arts werd geconstateerd dat het netvlies was losge-
raakt en dat moest met spoed geopereerd worden. Dus reden ze on-
middellijk met de auto naar het Oogziekenhuis in Rotterdam, waar
direct werd besloten tot een operatie. Deze gebeurtenis was er mede
de oorzaak van dat de verhuizing naar Nederland eerder dan ze van
plan waren in gang werd gezet. Ze gingen dus op zoek naar een koop-
woning in Etten-Leur en die vonden ze in een prettige woonbuurt aan
de rand van het plaatsje. Het is een ruime, halfvrijstaande eengezins-
woning waar ze voorlopig in kunnen blijven wonen, zelfs al gaan ze
later het een en ander mankeren. Als het nodig is kan er van een
ruimte beneden een slaapkamer worden gemaakt en er kan eventu-
eel een badkamer op de begane grond komen. 
Maar de verkoop en verhuizing dit jaar heeft er wel voor gezorgd dat
ze beiden een aardig jasje hebben uitgedaan. Anneke is 15 kilo afge-
vallen, Gerard 10. Anneke heeft aan het gemis van het Franse leven
zelfs een stevige burn out overgehouden, waarvan ze gelukkig her-
stellende is. Ondanks dat ze het Franse leventje best erg missen, zien
ze de toekomst in Nederland wel met vertrouwen tegemoet. Gerard:
'Als we in Frankrijk kunnen inburgeren, kunnen we dat in Brabant
zeker!’

Bert van der Snoek
Reageren? redacteur@vg-anwb.nl 
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vaak als ‘kroonprins’ werd betiteld. 
De volgende stap was de benoeming tot manager Uitgeefgroep ANWB
Media, waarin Henk verantwoordelijk werd voor de redacties en de ex-
ploitatie (buiten de advertenties) van de bladen, inclusief enkele com-
merciële activiteiten, zoals de KCK Extra Reizen van Frans Beusker en
golfreizen van René de Groot. In die tijd kwamen ook de elektronische
media op, zoals informatie via de cd-rom, en vonden de eerste experi-
menten met internet plaats.
In 1999 volgde een voor velen totaal onverwachte stap: Henk werd
manager P+O (Personeel en Organisatie) Hulpverlening. Henk zelf hier-
over: ‘Ik ben altijd nieuwsgierig naar nieuws en nieuwe ontwikkelingen
geweest. Dat had ik als journalist al: ik had een alibi om overal mijn
neus in te steken. Als manager bij Media had ik, doordat ik betrokken
was geraakt bij reorganisaties, al veel belangstelling voor arbeidsvoor-
waarden, de technische kant van HRM (voorheen personeelszaken).
De functie bij P+O ging ik vervullen om warm te draaien voor de func-
tie directeur HRM, die vanaf 2002 vacant zou worden omdat Henk Ber-
kenbosch dan met VUT zou gaan. Bij Hulpverlening speelde toen OBI,
de centralisatie van meldkamers, waaraan ik met Cees van de Vlekkert
prettig en goed samenwerkte.’ 

Reorganisaties
De successtory gaat door: Henk werd in 2002 directeur HRM, maar dat
was niet de makkelijkste tijd, want hij moest veel reorganisaties in
goede banen leiden. Menigeen zal zich Drive 8 herinneren, een project
dat tot het (min of meer vrijwillig-gedwongen) vertrek van veel men-
sen tot gevolg had. Hij moest ook de verschillende HRM-afdelingen
centraliseren. ‘Ook hier vervielen veel functies, maar dat was een ge-
leidelijk proces en ik ondervond hierbij een positieve houding bij de
medewerkers.’
In zijn volgende functie (van 2008 tot 2014 was hij directeur ANWB
Media) kreeg Henk eveneens te maken met ingrijpende reorganisaties.
‘Door de digitalisering bestond er steeds minder belangstelling voor
papieren producten, bladen en boeken, en dat had een andere manier
van uitgeven tot gevolg, waarbij er minder plek voor mensen was. Heel
sneu, maar er moesten veel mensen weg bij Media. Ook de uitgeefrol
binnen de ANWB veranderde; die werd versnipperd en bij verschil-
lende afdelingen ondergebracht. Mede om die reden wilde ik ook weg
bij Media.’ 
We spreken nu over eind 2013 en zijn aanbeland bij de baan die Henk
momenteel bekleedt: directeur van het bestuursbureau van de Stich-
ting Pensioenfonds ANWB. Net zoals bij vorige stappen waren intimi
en andere bekenden van Henk volkomen verrast door deze stap. Henk
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Een beetje laat misschien, maar beter laat dan nooit: het voorstel-
len van de man die er mede voor zorgt dat ons pensioen op een
redelijk peil blijft: Henk van Drunen. Voor veel oud-collega’s een
bekende naam, want Henk is op 1 december precies 30 jaar bij de
ANWB in dienst en hij heeft veel functies vervuld bij diverse afde-
lingen en business units. 

Henk van Drunen staat bij ons bekend als de nieuwe directeur van het
Pensioenfonds ANWB. ‘Maar dat klopt niet,’ verbetert Henk meteen,
‘ik ben directeur van het bestuursbureau van de Stichting Pensioen-
fonds ANWB. Het pensioenfonds staat los van de ANWB, het is een
stichting die wordt bestuurd door zes mensen. Dat bestuur bepaalt het
beleid en het is eindverantwoordelijk. Ik ben dus geen beleidsbepaler,
maar denk mee en voer uit wat het bestuur bepaalt. Marina Goosen is
de coördinator Pensioenadministratie van het bestuursbureau.’
Verderop in dit verhaal komen we nog terug op ‘ons’ pensioenfonds;
eerst wat meer over de directeur van het bestuursbureau, dus over
Henk van Drunen. Menigeen zal in hem nog de ‘jonge hond’ zien zoals
hij binnenkwam bij de ANWB, maar hoewel je het niet aan hem af ziet,
nadert hij inmiddels de zestig, hij is 59 jaar om precies te zijn. Hij
woont met zijn vrouw Petra in Leiden en ze hebben geen kinderen. Zijn
hobby’s zijn koken, lezen, oude auto’s (hij rijdt behalve in een wat ou-
dere leaseauto in een Porsche van 1992) en reizen (‘De wereld verken-
nen, overal in de wereld is het leuk’ is zijn motto). Omdat hij een
beetje Italiaans spreekt komt hij graag in Italië. 

Imposante loopbaan
Henk heeft, voordat hij in 2014 directeur van het bestuursbureau van
de Stichting Pensioenfonds ANWB werd, een imposante loopbaan ach-
ter de rug. Na te zijn afgestudeerd als neerlandicus heeft hij markton-
derzoeken geanalyseerd bij een marketingbureau, was hij een tijdje
freelance journalist voor diverse dagbladen en tekstschrijver ‘over alles
waar je een verhaal over kunt schrijven’. Henk: ‘Ook bij de ANWB
begon ik als freelancer bij de Kampeer en Caravan Kampioen. Dat
kwam zo: tijdens een kampeeroefenkamp van de ANWB kwam ik in
contact met de hoofdredacteur van de KCK, Joop Karsemeijer, en met
Mike Bisschops, die de rubriek Op Pad in de KCK verzorgde. Ze zochten
versterking van de redactie omdat Op Pad een zelfstandig blad ging
worden. Eerst werkte ik op freelancebasis, maar op mijn 29ste kwam ik
om praktische redenen in vaste dienst als algemeen redacteur bij Op
Pad. Dat verdiende wel wat minder, maar ja…’ 
Dit was het begin van een imponerende loopbaan. Want in 1988, op
32-jarige leeftijd, dus heel jong voor zo’n functie, volgde Henk Jan
Korstjens op als hoofdredacteur van de Kampioen en stond hij samen
met bladengoeroe Joop Swart aan de wieg van een geheel vernieuwde
Kampioen. Na een korte inwerkperiode werd Henk eindverantwoorde-
lijk voor het grootste tijdschrift van Nederland dat een grote groei
doormaakte omdat de ANWB ook almaar in ledental groeide. Naast de
Kampioen was Henk ook belast met de opstart van de nieuwe bladen
Promotor en Club J Magazine. Van 1992 tot 1995 werd hij hoofd van
ANWB Media, waar hij de leiding kreeg over de redacties van de tijd-
schriften en de advertentieafdeling. Hiervoor wisselde hij stuivertje
met Joop Karsemeijer, die zijn laatste jaren bij de ANWB als hoofdre-
dacteur van de Kampioen wilde slijten. Henk: ‘Deze stappen heb ik
kunnen maken omdat ik geluk had met mijn bazen Joop Karsemeijer
en Jaap Groen en met hoofddirecteur Paul Nouwen.’ Henk zegt het
niet zelf, maar het spreekt vanzelf dat deze ‘bazen’ veel vertrouwen
hadden in de toen nog jonge man, die onder zijn collega’s bij Media

Onze man bij het pensioenfonds

enk van 
runen

H D
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Rijksmonument

Als geboren en getogen Hagenees denk ik bij een rijksmonument na-
tuurlijk in de eerste plaats aan het Binnenhof of het Mauritshuis. Ik
heb nooit kunnen bevroeden, dat ik een groot deel van mijn werkzame
leven zou doorbrengen in een gebouw dat uiteindelijk op de Rijksmo-
numentenlijst zou belanden. Maar zie: sinds 2014 behoort het oude
deel van ons hoofdkantoor (Gebouw A en de Rotonde voor de ken-
ners) tot de verzameling indrukwekkende gebouwen die van algemeen
belang zijn wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap
of de cultuurhistorische waarde. 
Daarover is onlangs door de ANWB een alleraardigst boekje uitgebracht
onder de redactie van Henk Zwijnenburg. Je kunt er in lezen waarom en
hoe ‘ons gebouw’ nu zo’n deftig rijksmonument is geworden. 
Zelf herinner ik mij nog als de dag van gisteren met hoeveel tegenzin ik
in november 1960 naar dit nieuwe kantoor ben verhuisd. Ik was nog
maar net bij de ANWB gaan werken. Dat was op een afdeling Kampe-
ren, waar men zich bezig hield met adviezen aan leden die voor het
eerst gingen kamperen. Ook werd er een blad uitgegeven: de Kampeer-
kampioen, en een gidsje gemaakt met ‘Kampeerterreinen in Neder-
land’.
Deze Kampeerafdeling was ondergebracht in een fraai 19e-eeuws
Haags herenhuis. De oude chique hing nog in de grote, kale kamers die
nu plaats boden aan de fantasieloze metalen bureaus met postbakken
en bakelieten telefoons. Het pièce de résistance van dit pand was het
royale toilet, bekleed met Delfts blauwe tegels en voorzien van een
fraaie toiletpot, eveneens in Delfts blauw uitgevoerd. Het poepen
werd hierdoor een bijna religieus ritueel. 
Samen met een collega had ik een werkplek in de glazen serre van dit
huis. Vanachter onze burelen keken wij uit op de grote tuin, waar in
het voorjaar de perenboom in volle glorie bloeide. In de zomerdagen
konden wij daar onze vrouwelijke collega’s bewonderen, die tijdens de
lunchpauze in diverse staten van ontkleding zaten te zonnebaden. In
de winter roosterden wij boterhammen op de grote potkachels, die de
kamers verwarmden. Als ik aan die tijd terugdenk, ruik ik nóg de geur
van verbrand brood… 
Dit paradijs moesten wij dus verruilen voor een in mijn ogen saai kan-
toor met donkergrijze gangen en lichtgrijze werkkamers. Het was er zó
gehorig , dat je de telefoongesprekken van de buren woordelijk kon
volgen. Mijn collega (van de serre) had het al gauw bekeken en nam
ontslag. Ik ben gebleven. 
Misschien wel, omdat ik in die periode trouwde en daardoor wat min-
der belangstelling had gekregen voor de zomerse tuinscènes bij ons
Haagse herenhuis. Maar er was méér! Nergens in Den Haag waren de
kroketten zó lekker zout als in de kantine van de ANWB. Met Sinter-
klaas werd er warme chocolademelk met banketletter rondgebracht
door onze koffiedames. En als aan het eind van de maand de dames
van de salarisafdeling ons salariszakje met inhoud kwamen brengen,
werden er ragoutbroodjes of hazelnoottaartjes besteld bij Maison Kel-
der, ook vandaag nog een fameus Haags adres.
Ik ben dat eerste jaar kilo’s aangekomen in dit Rijksmonument. 
Cultuurhistorisch gezien lijkt mij dit toch wel het vermelden waard!

Joop Karsemeijer johkars37@gmail.com

Belangstellenden kunnen een mailtje met hun adresgegevens sturen naar
blik@anwb.nl, dan krijgen ze het boekje toegestuurd met een factuur (€ 4,95
plus verzendkosten).

ingen van de Dag!
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nzelf uiteraard niet: ‘In mijn werk voor HRM had ik al zijdelings met pen-

sioenen te maken gehad en ik vond alles wat daarbij komt kijken altijd
al heel interessant en boeiend. Van klein tot groot: de ene dag praat je
met mensen over hun pensioen en de andere dag over beleggingen en
een grote leningen voor het pensioenfonds. En het werk is zeker niet
saai zoals misschien word gedacht; de wereld waarin ik werk verandert
met de dag. De wet- en regelgeving over pensioenen, maar er gebeurt
ook veel wat gevolgen heeft voor de beleggingen, zoals de beursval in
China en moeilijkheden in de auto- en motorindustrie nadat Volkswa-
gen in opspraak raakte. Het is dus heel dynamisch en inhoudelijk werk,
een constant leerproces en dat vind ik leuk.’

Hoe zeker zijn onze pensioenen?
Nu we bij het pensioenfonds zijn aanbeland, stellen we maar de lastig
te beantwoorden vraag waar veel oud-collega’s het antwoord op wil-
len horen. Dat de ANWB momenteel in zwaar weer verkeert is geen
geheim, ook niet dat de winstverwachtingen laag zijn. Hoe zeker zijn
onze pensioenuitkeringen als de ANWB onverhoopt failliet zou gaan?
Het antwoord van Henk moet ons gerust stellen: ‘Over tien jaar staat
de ANWB er ongetwijfeld anders voor. Hoe, dat weet niemand. Maar
het Pensioenfonds ANWB staat los van het bedrijf ANWB. Het bestuur
moet ervoor zorgen dat er voldoende in kas zit om de pensioenen uit
te betalen. Of dat volledig lukt is niet zeker, maar het idee dat er op
een gegeven moment niets meer in kas zou zitten, is heel ver gezocht.
Nu stort de ANWB de pensioenpremies in de pensioenpot. Mocht de
ANWB niet meer bestaan, dan houdt dat natuurlijk op. Wij hebben
dan de plicht en de reserveringen om ervoor te zorgen dat het pensi-
oen gewoon doorgaat.’
Maar dit alles neemt niet weg dat er wel over het voortbestaan van
het Pensioenfonds van de ANWB wordt nagedacht. Henk: ‘Het bestuur
stelt zichzelf de vraag: moeten we doorgaan met een eigen pensioen-
fonds? Dat is een strategische discussie, waarbij moet worden gekeken
naar de belangen van zowel de deelnemers als de werkgever. Ons
fonds is niet groot, maar met een belegd vermogen van ca. 1,2 miljard
wel een grote onder de kleintjes. Als een andere structuur beter is
voor iedereen, dan moeten we niet zelf doorgaan. Maar mocht er wat
veranderen, bijvoorbeeld opgaan in een groter fonds, dan is dat overi-
gens niet een, twee, drie te regelen. Ook ik houd mij met dit onder-
werp bezig.’ 

Henk is nu 59 jaar en heeft dus nog een aantal jaren voor de boeg
voordat hij zelf met pensioen mag of kan. Gaat hij voor die tijd nog een
stap maken? ‘Daar denk ik niet over na. Dat heb ik ook nooit gedaan,
het kwam steeds op mijn pad. Als je tijdens een baan hiermee bezig
bent, is dat niet goed, dat gaat ten koste van je werk. Ik ben wel veel
van functie binnen de ANWB veranderd, maar ik vind het niet echt raar
als mensen lang op hun plek blijven werken, want in veel functies ver-
andert er veel zodat je werk dan ook boeiend en interessant blijft.’

Bert van der Snoek
Reageren? redacteur@vg-anwb.nl 

buitenband - winter 17

We hebben het goed

Dat de pensioenen onder druk staan en er voorlopig geen index-
eringen zullen plaatsvinden, is een ander onderwerp, dat Beno
Koens in elke Buitenband deskundig bespreekt, dus hierop gin-
gen we tijdens het gesprek met Henk van Drunen niet in. Wel
moet het Henk van het hart dat wij, gepensioneerden, het rela-
tief goed hebben ten opzichte van de mensen in de leeftijdscate-
gorie 45-57 jaar, want die hebben relatief meer aan premie
betaald in het verleden. Hun rechten staan nu, net als de onze,
ook onder druk. Maar wij ouderen hebben geprofiteerd van de
goede resultaten uit het verleden en van de soepeler regelgeving
rondom pensioenen, waardoor er voor dezelfde pensioenrech-
ten minder werd betaald.

D
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Hoofdredacteur Buitenband Ria Peerdeman schreef voor de KCK,
de Kampioen en voor Inzicht (nu Blik). Tegenwoordig bemiddelt
ze singles die een levenspartner zoeken, ze schrijft nog steeds
journalistieke artikelen en ze is trouwambtenaar.

Levenspartners zoeken
Mijn werk voor Mens & Relatie waarbij ik bemiddel tussen singles
die een partner zoeken, is zeer uitdagend. Ik doe dat nu twee jaar. 

Mens & Relatie is geen internet-dating maar persoonlijke bemidde-
ling. Dat betekent dat ik bij alle klanten thuis kom. Daar schrijf ik
hen in. In een uitgebreid gesprek leer ik iemand kennen en wil ik
weten wat zijn of haar hobby’s zijn, eventueel geloof, afkomst,
werk, wel of niet roken, houdt men van huisdieren etc. etc. Ik zoek
naar mogelijk passende partners in mijn eigen kaartenbak. Alle in-
formatie komt in het computersysteem van Mens & Relatie, dus
daar wordt ook gezocht, én ik heb regelmatig overleg met collega’s.
Zo matchen we. 75% van onze klanten slaagt. Dat is erg hoog. Het is
een plus in dit werk dat ik wat ouder ben. Maar voor mij is het
prachtig dat ik ‘op mijn oude dag’ nog een heel nieuw beroep kan
leren. Ik heb hiervoor een heel opleidingstraject gevolgd en word
regelmatig bijgeschoold. Iedere keer als ik hoor van een klant dat
hij of zij is geslaagd, geeft me dat een geweldige kick.

Trouwambtenaar
Ik ben ook trouwambtenaar. Het is heel grappig dat ik zo ‘in de
liefde’ ben terecht gekomen. Ik trouw voornamelijk mensen uit
mijn eigen gemeente Bodegraven-Reeuwijk, maar ik heb ook elders
huwelijken gedaan. Het mooiste was het sluiten van het huwelijk
van mijn neef Bram met zijn Anne in de Domtoren in Utrecht. 
En nee, helaas heb ik nog geen klanten getrouwd, al zijn de eersten
wel onlangs in het huwelijk getreden.

&

18  buitenband - winter

    In deze rubriek laten we oud-collega’s aan het woord over wat 
    ze na hun vut of pensioen zijn gaan doen.

Journalistiek
Na mijn ANWB-periode ben ik hoofd redactie geweest bij uitgeverij
Lakerveld. Met name voor het blad Support van die uitgeverij
schrijf ik nog regelmatig artikelen. Support is voor mensen met een
lichamelijke beperking die wel gewoon in het leven staan. Dus ook
al zit men in een rolstoel werken de meeste lezers, hebben ze een
gezin etc. Er staan artikelen in over goed ‘berolbare’ vakanties, en
we geven medische en praktische tips.
Al met al ben ik wel druk, want ook pas ik op woensdagmiddag op
mijn kleinkinderen. Ik ben lid van een koor en van de vrijmetse-
laars. Eigenlijk moet ik het niet druk noemen, maar vervullend en
bevredigend dat ik nog zoveel verschillende nuttige dingen kan
doen.

V W
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-    Geboren in 1936, is dus 79 jaar
-    Heeft daarna altijd bij de ANWB gewerkt en on-
     telbare foto’s en reportages gemaakt voor alle
     ANWB-bladen, inclusief de Buitenband, en van 
     evenementen en bijeenkomsten.
-    Had een vader die 92 jaar is geworden (moeder
     82 jaar)
-    Komt uit een gezin van zeven jongens , plus de
     jongste, een meisje. Ze zijn bijna allemaal ‘naar
     boven’ gegaan. Heeft nu nog slechts één broer
     over.
-    Is getrouwd met Yvonne die twaalf jaar jonger is.
-    Is onlangs verhuisd naar een appartement.
-    Woonde daarvoor in een huis met tuin en tui-       
     nierde veel.
-    Heeft de verhuizing helemaal samen met zijn
     vrouw gedaan, inclusief het op orde brengen
     van het oude huis en het behangen, verven en
     stofferen van de nieuwe woning.
-    Houdt zijn gewicht in de gaten door niet teveel
     te eten.
-    Mag van Yvonne niet alleen op de racefiets.
-    Sport verder niet echt.
-    Leest technische boeken o.a. over muziek, Raw-
     foto’s (t.b.v. de fotografie) en computerprogram-  
     ma’s.
-    Speelt saxofoon en keyboard.
-    Componeert muziekstukken via Midi op het key-  
     board.
-    Speelt saxofoon in een band. De band treedt een 
     paar keer maand op.
-    Heeft muziekles gegeven in trombone, saxofoon, 
     keyboard.
-    Heeft diversen muziekgezelschappen les gegeven
     en een boerenkapel en dansorkest opgericht.
-    Maakt schilderijen door eerst foto’s te maken en  
     dan foto’s en schilderij te matchen. Zie rechts        
     onderaan deze pagina.                                                  

itaal

Leo Scheffer was lang de vaste
fotograaf van de Buitenband. Dit
werk legt hij neer, maar zo af en
toe mag de Buitenband toch
een beroep op hem doen.

'Als je vitaal wil blijven moet je
zo af en toe met je vrouw vrijen.
Als dat niet meer gebeurt, is het
over.”

Leo Scheffer

buitenband - winter 19
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Nieuwjaarsbijeenkomsten 2016

Op vrijdag 8 januari 2016 zal de traditionele nieuwjaarsreceptie worden gehouden in het bedrijfsrestaurant van het
ANWB hoofdkantoor aan de Wassenaarseweg 220 te Den Haag. 
Directeur Roland Wanders is bereid gevonden het woord te voeren. 
U bent van harte welkom in het bedrijfsrestaurant tussen 15.30 en 18.30 uur. 
De heer Wanders en de voorzitter zullen om 16.00 uur ons gezelschap toespreken.

Mocht Den Haag voor u te ver weg zijn dan kunt u elkaar ook de beste wensen voor het nieuwe jaar toewensen op on-
derstaande data en locaties;

Op dinsdag 23 februari 2016 in Van der Valk Hotel Assen, Balkenweg1 te Assen.
De ontvangst is in de Pearl Room op de 1e etage. U bent welkom vanaf 14.00 uur.

Op donderdag 25 februari 2016 in het Van der Valk hotel Gilze-Rijen, Klein Zwitserland 8 te Gilze. De receptie is in de 
Krolzaal 1. De receptie start om 14.00 uur.

Op donderdag 3 maart 2016 bent u van harte welkom in Van der Valk hotel Apeldoorn, 
Van Golsteinlaan 20 te Apeldoorn. Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom in de Jachtzaal op de 1e etage.

20  buitenband - winter

Met name de Rotterdammers onder ons kennen vast Anke Verspui-
Vuijk. Van 1971 tot 2008 werkte ze bij de ANWB Rotterdam. Naar
aanleiding van de oproep in de laatste 
Buitenband stuurde ze ons onderstaand verhaal over haar zieke man
Aad.

'In 1971 ben ik, eerst als vakantiekracht en vervolgens in vaste dienst,
als informatrice bij de ANWB Rotterdam in dienst gekomen. In 2008
heb ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid mijn pensioen op 55 jarige
leeftijd in te laten gaan. De voornaamste reden hiervoor (naast het feit
dat ik het minder naar m'n zin had in m'n werk) was het feit dat bij
mijn echtgenoot Aad een zeldzame erfelijke ziekte zich openbaarde
waardoor hij zijn beroep als handelaar in valuta en edelmetalen bij een
bank niet meer kon uitoefenen. Aanvankelijk leek het erop dat deze
ziekte erg progressief was en we besloten maar zoveel mogelijk te gaan
‘genieten’ zolang het nog mogelijk was.”

Erfelijk
'De ziekte van Aad heet Ataxie SCA1, een erfelijke ziekte waaraan zijn
moeder en oma van moederskant al aan overleden zijn. Het ziet ernaar
uit dat zijn beide jongere broers en een nicht ook de hersenziekte heb-
ben. Gelukkig gaat de achteruitgang van zijn gezondheid minder snel
dan aanvankelijk gevreesd al gaat per maand wel mobiliteit en ver-
staanbaarheid acheruit. We hebben de afgelopen jaren talloze mooie
reizen kunnen maken in Europa met onze eigen camper en buiten Eu-
ropa met huurcampers en op cruises. We hopen dit nog vele jaren vol
te houden.”

Medicijn
'Voor de hersenziekte van Aad was er tot voor kort geen enkel uitzicht
op medicijn of behandeling. Een paar maanden geleden is er hoop ge-
komen op de ontwikkeling van een medicijn die de ziekte hopelijk kan
remmen, misschien kan stoppen en héél misschien kan genezen.
Omdat de ziekte zo zeldzaam is (er zijn in Nederland maar 14 families
bekend die dezelfde vorm hebben) zijn de farmaceuten vooralsnog
niet ‘happig’ om hier in te investeren. In het Leids Universitair Medisch
Centrum zijn onderzoekers al redelijk ver met de ontwikkeling van een
medicijn, alleen voor het vervolg van het onderzoek dat erg veel kost
moet er geld ingezameld worden. Het streven is nog in 2015 
€ 150.000,-- bijeen te brengen. Met de bekende families hebben we
tot nu (oktober 2015) al bijna € 41.000,--. 
Op de website: www.hersenziekte-sca1.nl staat onder het kopje: ‘Wie
Zijn Wij’, heel veel informatie over de ziekte, het onderzoek en veel
persoonlijke verhalen. Het verhaal van Aad staat er in het kort ook bij.
De hint van Anke is duidelijk. Giften kunnen worden overgemaakt naar
de speciale rekening voor dit project bij de 
Hersenstichting, Den Haag, NL18INGB 0000 000860 
onder vermelding van 'SCA1'.

Anke en Aad Verspui

proep: help mee zeld-
zame hersen-
ziekte bestrijden

O
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Vallende fondsen
Rondom ons huis beginnen de bladeren te vallen, nadat de
meeste bomen eerst met veel kleur afscheid hebben geno-
men van de zomer. Met een blik op pensioenland moet ik
constateren dat de pensioenfondsen daar ook aan het val-
len zijn. Ondernemingspensioenfondsen verdwijnen in de
richting van een verzekeringsmaatschappij of een bedrijfs-
takpensioenfonds. Het Pensioenfonds ANWB is een onder-
nemingspensioenfonds. Het Pensioenfonds van Elsevier was
een ondernemingspensioenfonds, maar dat fonds gaat per 
1 januari 2016 over naar het bedrijfstakpensioenfonds Grafi-
sche Bedrijven. De Vereniging voor Gepensioneerden Else-
vier maakt deel uit van het platform Handel, Nijverheid en
Industrie (HNI) bij de NVOG. In de NVOG zijn lidorganisaties
van gepensioneerden gebundeld. Ook de VG-ANWB is lid
van de NVOG. Binnen het platform HNI maak ik de vallende
fondsen van nabij mee. Zo zijn de pensioenen bij Stork in-
middels ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds
voor het Groot Metaal. Dat fonds is inmiddels weer in ge-
sprek met het Pensioenfonds voor het Klein Metaal om
samen verder te gaan. Pensioenen bij andere lidorganisaties
worden ondergebracht bij verzekeringsmaatschappijen. Het
pensioenland is duidelijk in beweging. En dat is niet altijd
positief.

Een overstap van een fonds is niet zo eenvoudig. Een be-
langrijke drempel is het verschil in dekkingsgraad. Als de
dekkingsgraad van het over te nemen fonds lager is dan bij
het andere – nieuwe – fonds zal het verschil moeten worden
bijgelegd. Bij Elsevier zal de directie het verschil bijstorten.
Dat kan gaan om een hoog bedrag. Om hoeveel geld het
gaat werd eind oktober duidelijk, bij het vaststellen van de
dekkingsgraden. Als een werkgever geen extra geld stort is
er een probleem. Een keuze kan dan zijn dat er gekort zou
moeten worden op de pensioenen. Dat is geen prettig voor-
uitzicht. 

Sloopwerk
‘Hoe Draghi uw pensioenfonds sloopt’. Het was een opval-
lende kop in NRC Handelsblad van 24 oktober 2015, maar
bevat een kern van waarheid. Zoals wellicht bekend is
Draghi de ‘baas’ bij de Europese Centrale Bank (ECB) die in
Frankfurt zetelt. De ECB koopt staatsleningen en bedrijfsle-
ningen op. Daarmee wordt geprobeerd om krediet goedko-
per en dus aantrekkelijker te maken voor investeerders. Het
uiteindelijke doel is om de inflatie zo rond de 2% te krijgen.
Het bereiken van dat doel is echter nog niet zo eenvoudig.
Uit de laatste aankondigingen blijkt dat de ECB doorgaat
met dit beleid. Alleen al de aankondiging was voldoende om
de beurskoersen weer iets te laten stijgen en de rente iets te
laten dalen. Het stijgen van de beurskoersen doet het ver-
mogen van de pensioenfondsen aangroeien maar de rente-
daling heeft een grotere – negatieve – invloed. 

In de financiële wereld komen bij sommigen twijfels over de
aanpak van de ECB. Voor pensioenfondsen pakt die aanpak
slecht uit. In zekere zin is het ECB beleid toch het ingrijpen in
een markt die van nature min of meer zelfregulerend is. Min
of meer, want dalende olieprijzen of dalende omzetten in
China hebben ook hun weerslag op de beurskoersen en de
rente.

Werkgevers en pensioenfondsen
Pensioenfondsen hebben hun gloriejaren gekend. Dat was
voor een belangrijk deel het gevolg van de hoge rente. Wie
kent niet het begrip ‘graaien in de pot van het pensioen-
fonds’, waar de rijksoverheid destijds naam mee heeft ge-
maakt omdat er geld werd onttrokken aan het
pensioenfonds ABP, waar ambtenaren bij zijn aangesloten.
Die tijden zijn voorbij. Werkgevers zuchten nu onder lasten
die pensioenen voor werknemers met zich meebrengen.
Veel bedrijven zoeken naar wegen om de pensioenlasten te
verlagen. De vallende fondsen zijn een direct gevolg van het
zoeken naar lagere lasten. Het overstappen van een onder-
nemingspensioenfonds naar een bedrijfstakpensioenfonds
of het onderbrengen bij een verzekeringsmaatschappij zijn
voorbeelden van dat zoekwerk. Andere – goedkopere – pen-
sioenregelingen binnen een bedrijf zijn ook opties. 

CAO, pensioen en pensioenfond-
sen
De afspraken tussen werkgevers en werknemers worden
vastgelegd in een CAO. Ook als het gaat om pensioenrege-
lingen. In zekere zin staan pensioenfondsen daarbuiten.
Maar wel moet er de zekerheid bestaan dat de afspraken
over pensioenen uitvoerbaar zijn voor pensioenfondsen. Te-
vens ligt vast dat de afspraken evenwichtig moeten zijn voor
alle betrokken partijen. En tot die betrokken partijen horen
werknemers, gepensioneerden en degenen die werknemer
waren en zijn overgestapt naar een andere werkgever. In de
volksmond ook wel slapers genoemd. Niet dat deze mensen
de hele dag liggen te slapen, maar voor pensioenfondsen
ligt de zaak stil. Voor slapers komt er geen premie meer bin-
nen en er hoeft nog geen pensioen te worden uitgekeerd.
Het is een steeds groter wordende groep. Lang durende
dienstverbanden worden steeds zeldzamer omdat personeel
gemakkelijk hopt van de ene werkgever naar de andere. 

De situatie bij de ANWB
De ANWB BV heeft begin september 2015 met de vakbon-
den overeenstemming bereikt over een cao-voorstel. De
vakbondsleden moeten dat voorstel nog goedkeuren en
omdat er iets over pensioenen in staat moeten die afspra-
ken ook door de stichting Pensioenfonds ANWB en door De
Nederlandsche Bank worden goedgekeurd. Dat goedkeuren
kan lastig worden. Eind september heeft het Pensioenfonds
ANWB een brief naar de directie van ANWB BV gezonden
met meer dan twintig – indringende – vragen. Eind oktober
is er overleg geweest tussen beide partijen. Hoe dat is afge-
lopen is bij het schrijven van deze bijdrage nog onbekend.

In het vervolgtraject moet ook het Verantwoordingsorgaan
een oordeel geven. Het kunnen nog spannende tijden wor-
den aan het einde van 2015 en ook in 2016 zal het mis-
schien roerig blijven. In de discussie zal waarschijnlijk ook
gesproken worden over de wijze waarop in de toekomst de
ANWB pensioenen worden geregeld.

Beno Koens
bkoens@hetnet.nl

ensioen

nzicht
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Suzanne Vrolijk, die o.a. werkte bij de Toeristenkampioen en Interne
Betrekkingen, heeft het boek Geschenk voor Daniel geschreven. Het
boek is net uitgekomen en o.a. te bestellen bij deze voormalige col-
lega.

'Voor mij wordt hiermee een droom verwezenlijkt, al vind ik het
van tijd tot tijd ook wel een beetje eng”, schrijft Suzanne Vrolijk
ons over haar boek Geschenk voor Daniel. Suzanne heeft van
1979 tot begin 2000 als (eind)redacteur gewerkt bij voorheen de
Toeristenkampioen, het latere REIZEN en nu REIZ&. Daarna was
ze eindredacteur bij de afdeling Interne Betrekkingen, inmiddels
Interne Communicatie genoemd. Halverwege 2008 heeft ze een
punt achter haar werkzame leven gezet.

Toeristenkampioen
Suzanne: 'Het was best bijzonder hoe ik destijds een baan bij de
Toeristenkampioen kreeg. Ik had in 1979 een open sollicitatie-
brief aan de uitgeverij van de ANWB gestuurd. Er was op dat mo-
ment geen vacature, maar toen die zich enkele maanden later
voordeed bij de Toeristenkampioen, herinnerde hoofdredacteur
Bram Roozendaal zich mijn brief en nodigde mij uit. Ik had al pun-
ten verdiend met mijn ‘bondige’ brief, maar hij wilde ook een
reisverslag van mij lezen. 'Ik stuur er wel een”, beloofde ik zelfver-
zekerd, terwijl ik wist dat ik maar één representatief (privé)ver-
slag had van een vijfdaagse tocht door de Sinaiwoestijn. Tot in de
vroege uurtjes heb ik daaraan gesleuteld. Alles wat niet voor
Brams ogen was bestemd, maakte ik met het Tipp-Ex-witkwastje
onzichtbaar. De volgende ochtend heb ik nog voordat de hoofd-
redacteur van huis vertrok het verslag in zijn brievenbus gedepo-
neerd. Niet lang daarna werd ik aangenomen.”

Intense liefde
Geschenk voor Daniel gaat over de intense liefde tussen de Ne-
derlandse niet-Joodse Maaike Roelofs en de Joodse Israëli Daniel
Doron, die ondanks grote verschillen en de verschrikkingen van
oorlogen stand houdt, maar die een echtscheiding uiteindelijk
niet voorkomt. Hun zoon Rafael is dan tien jaar. 
Kort na de dood van zijn vader komt Rafael uit Jeruzalem naar
Nederland. Als officier in een geheime legereenheid wordt hij tij-
delijk gestationeerd op de Israëlische Ambassade in Den Haag.
Zijn moeder, eindredacteur van een gerenommeerd vrouwen-
blad, wacht hem vol spanning op. De door haar zoon meege-
brachte brieven die zij de afgelopen jaren ongeopend aan Daniel
had teruggestuurd, roepen pijnlijke herinneringen op. Ze wordt
ziek van schuldgevoel en spijt en vraagt psychologische hulp. 

Als Rafael een gevaarlijke missie in vijandelijk gebied overneemt
van een omgekomen collega, raakt ook hij in ernstige proble-
men. Terwijl Maaike zich dwingt positief te blijven, vertelt haar
hoofdredacteur Max Hijmans dat hij van haar houdt. Maar voor-
dat zij een beslissing over hun toekomst nemen, moeten er in Is-
raël enkele kwesties worden afgerond.

De roman Geschenk voor Daniel is half oktober verschenen bij
Uitgeverij Aspect isbn 9789461538048; 15 x 23 cm; 376 pagina’s,
prijs € 19,95.
Het boek is te koop of te bestellen bij de boekhandel, maar ook
bij de auteur, e-mail: suzannevrolijkeerland@gmail.com, (verzend-
kosten € 6,95).

Suzanne schrijft
boek

Met veel plezier heb ik het reisverhaal van Bert van der Snoek
gelezen in het herfstnummer van de Buitenband. Leuk dat het
cruisegevoel ook bij hem is aangeslagen. Wij cruisen al 25 jaar,
maar dat komt ook omdat ik vroeger bij de Holland America
Line heb gewerkt. Ik ben daar in 1964 begonnen als bellboy op
de Rotterdam, dat nu als hotelschip in Rotterdam ligt afge-
meerd, heb later ook op de cruiseschepen Statendam, Nieuw
Amsterdam en Maasdam gewerkt en er wereldreizen op ge-
maakt. Toen ik stopte was ik Chef de Rang in het restaurant; de
drive in functieopbouw was hoofdzakelijk om meer tipgeld te
ontvangen en om meer te zien en te doen. Als jonge jongen
dacht ik al: als ik later groot ben, ga ik ook cruisen. Mijn vrouw
Joke, waarmee ik al 47 jaar samen ben, vindt het ook leuk. We
hebben inmiddels met alle rederijen gecruist. Onder meer
hebben we de oversteek van Engeland naar New York gemaakt
op de Queen Mary 2: zeven dagen op zee, vijf dagen in New
York en weer zeven dagen terug. En inderdaad: aan boord ver-
veel je je nooit. Eind december vertrekken we met de Ooster-
dam vanuit Fort Lauderdale 18 dagen naar de Caribbean. Zo te
lezen gaat alles goed met jullie. Met mij ook; ik ben nu 69 jaar
en voel me als een jonge hond, mede omdat ik twee keer per
week de sportschool bezoek.

Jerry van Vreeswijk
(voorheen Verkoopleider Advertentiebedrijf bij ANWB Media) 

Beste mensen

Lezers 
reageren
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Regio
Nieuwe leden:
Dhr. S. van der Vlag, Elbalaan 24, 7577 KH Oldenzaal, tel: 0541-
517211, Wegenwacht                                                                                83
Dhr. A. Melchior, Roerdal 16, 2904 CZ Capelle a/d IJssel, 
tel: 010-4518826 Manager afd. presentatie en voorlichting           53
Dhr. J.M.G. (Jan) Pieters, Frans Schleidenstraat 8, 6367 SM 
Voerendaal, tel: 045-5752107, wegenwacht                                       77
Dhr. S. (Sietse) de Vries, Deventerweg 66a, 7451 MB Holten,
tel: 0548-363003, wegenwacht                                                               83
Dhr. J.G.L. Lorsheijd, Larikszoom 38, 2719 HH Zoetermeer, 
tel: 079-3616279, Medew. IVW, ass-chef Aktuele Informatie, 
chef AL, Sen. Projectcoördinator Bewegwijzering, Eind-
redacteur Verkeerskunde                                                                         50
Mw. M.Th.W. van Wissen, Overburgkade 59, 2275 XW 
Voorburg, tel: 070-3871800, Telefonisch adviseur afd. 
verzekeringen                                                                                              26
Dhr. J.J. Feenstra, Lage Woerd 21, 2671 AD  Naaldwijk, 
tel: 0174-271151, chef afd. Watersport/expert plezier-
vaartuigen/vanaf 2006 gedetacheerd bij Garantex 
en CED                                                                                         38 
Dhr. H.J. Huberts, Stationsstraat 3, 9414 TH  Hooghalen, 
tel: 0593-592576, route wegenwacht/meldkamer 
coördinator/TM                                                                          92
Dhr. J.E.H. Achterberg, De Savornin Lohmanstraat 46,
3904 AT  Veenendaal, tel: 0318-516508, 
wegenwacht 679 Arnhem                                                         56

Verhuisd:
Mw. A. Schalk-Feenstra, p/a 'De Vijf Havens', Zevenkampse 
Ring 40, 3068 PZ Rotterdam                                                                     53
Dhr. H.J.A. van Roon, Loobeek 3-a, 5817 AH Smakt, 
tel: 0478-562987                                                                                         77
Dhr. L.A. Scheffer, Cornelie van Zantenstraat 5, 2551 PA 
Den Haag, tel: 070-7808870                                                                    38

Overleden:                                                                                                    
Dhr. Drs. J. van Houwelingen, Leiden, 3 september 2015                 20
Mw. C.D. Roubos, echtgenote van J.A. Korsman, Hoofddorp, 
7 september 2015                                                                                      11
Mw. A.G. Bekkers, Voorburg, 20 september 2015                              26
Dhr. G.W. van den Berg, Woerden, 1 november 2015                      32
Dhr. L.H. van Okkenburg, Middelharnis, 
11 november 2015                                                                    53

Wijziging regio:
Dhr. H.J.A. van Roon, van regio 80 naar regio 77                                77
Dhr. L.A. Scheffer, van regio 50 naar regio 38                                      38

LPersonalia per 26 november 2015

edensecretariaat

buitenband - winter 23

Terwijl we dit stukje voor de Buitenband schrijven (begin novem-
ber) schijnt het herfstzonnetje heerlijk naar binnen en  laat de
herfstkleuren nog intenser en warmer lijken.  Wist u dat vorig jaar
om deze tijd we hetzelfde prachtige herfstweer hadden?  Eigenlijk
jammer om nu binnen achter de PC te zitten werken. Maar ja,
werk gaat dit keer voor het 'buitenspelen'.  

Sinds de vorige uitgave van de Buitenband hebben wij toch weer
zes nieuwe leden mogen inschrijven!  Daarmee is het aantal leden
gekomen op 758. Hoewel er weer een voorzichtig positieve groei
te zien is, is dit jammer genoeg  nog steeds 34 leden minder dan
vorig jaar om deze tijd! Helaas zijn ons ook weer vier leden ont-
vallen, waardoor de aanwas nog minder snel gaat. 
Het valt ons op, dat  veel van de leden die bij de Wegenwacht
werkzaam waren, zich vaak melden met hun Wegenwachtnum-
mer. Wij vragen ons af of de vermelding van het wegenwacht-
nummer de herkenbaarheid onderling vergroot en of het voor
ons- als ledensecretariaat-  handig, c.q. leuk zou zijn om uw We-
genwachtnummer in onze administratie op te nemen.  Geeft u
ons uw WW-nummer door als u dit ook een leuk/goed  idee
vindt? 

Deze Buitenband is alweer de laatste uitgave voor 2015, hoewel
het jaar gelukkig nog niet voorbij is en er – en niet alleen voor
ons- nog veel op de rol staat voordat we 2016 schrijven! Mis-
schien hebben wij  een aantal van u nog persoonlijk ontmoet bij
bijvoorbeeld de informatiemiddag van 27 november in De Bilt. 

Mochten wij u binnenkort niet meer zien of spreken dan wensen
wij u allen een mooie decembermaand toe met prettige feest-
dagen met een goed en gezond begin van 2016!

Rolf van der Loo en Mieke Geursen

   
   Zeer geslaagde informatiemiddag op 
   27 november in De Bilt.

       Twee uiterst deskundige en enthousiaste sprekers informeerden een
       zaal vol geïnteresseerde leden over de ontwikkelingen in de zorg en
       gaven nuttige adviezen over hoe prettig oud te worden.

       Op de website een korte impressie van de bijeenkomst, met de 
       presentaties en een aantal foto´s.
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De oplossing van de kruiswoordpuzzel uit het najaarsnummer 2015 luidt:

VAKANTIEHUISJE
Wij hebben  52  inzendingen (3 per post en 49 per e-mail)  ontvangen. 
De trekking door onze ‘huisnotaris’ heeft plaatsgevonden op 3 november  j.l..

De winnaar is geworden:
De heer F. de Boer te Marum.  Van harte gefeliciteerd!
De felicitatiebrief en de prijs, een VVV-cadeaubon ter waarde van € 25,- zijn inmiddels naar de winnaar verstuurd.

De oplossing van deze puzzel inzenden vóór 29 januari 2016  naar:
Hans Middelraad 
Stortemelk 22, 2401 BZ  Alphen a/d Rijn
of per e-mail naar: puzzel@vg-anwb.nl

uzzel
Horizontaal
1 Maand 6 kleur 12 stel 14 insecteneter 15
persoonlijk vnw. 17 slee 18 aldus 20 symbool
voor zilver 21 soort onderwijs 22 volgens be-
paalde regels geordend geheel 25 het vallen
van een bepaald soort neerslag 28 warm kle-
dingstuk 29 detectie toestel 31 zorgelijke om-
standigheden 32 water in Friesland 33
nummer (afk.) 35 klein soort paard 36 sym-
bool voor Helium 37 neon (symbool) 38
schoonmaakmiddel 40 kant 42 ongeveer
(afk.) 43 periode van het jaar 44 koude lekker-
nij 46 in orde 48 zuivelproduct 51 persoonlijk
vnw. 53 edelgas (symbool) 54 in goede condi-
tie 56 vermoeidheidsziekte 57 eerst volgende
(afk.) 58 luizenei 60 trotse 62 talent 64 trio 66
weertype 68 Verenigde Staten (afk.) 69 Ja-
pans bordspel 70 sporenplant 72 voorzetsel
73 maanstand 74 strook grond langs de weg
76 toespraak 78 iemand die voor iets ijvert 79
in orde maken. 

Verticaal
1 Vruchten plukken 2 tijdschrift 3 soort stof 4
nors 5 voegwoord 7 pers vnw. 8 bijbels figuur
9 in grote hoeveelheden neerkomen 10 ge-
heel 11 houder van niet op naam gesteld
geldswaardig papier 13 onzes inziens (afk.) 16
mispunt 18 weekdier 19 computerterm 21
jongensnaam 23 Europese Unie (afk.) 24 bij-
woord 26 slee 27 soort onderwijs (afk.) 30
vroomheid 34 vergoeding voor ´t lenen van
geld 36 vrouwenverblijf 38 verpakking 39 stap
40 belemmering 41 waterkering 45 zonder
wind 47 onkreukbaar 49 sage 50 ook niet 52
vrucht 54 vlies 55 omroepvereniging 57 kort
moment 59 vogelproduct 60 muzieknoot 61
voegwoord 63 wit (afk.) 65 de vijf boeken van
Mozes 67 kinderbedje 71 voorzetsel 74 sym-
bool van Beryllium 75 familielid 76 muziek-
noot 77 lengtemaat.
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