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Mijn lieÍ is de mijne

en ik hen de zijne.

Ad en Els Vervlossen
2.4.1964_ - 2.4.2004.

Ze hebben
elkaar ontmoet
bij de oerhol-
landse sport
korfballen. Op 2
april 1964 heb-
ben ze samen
"JA" gezegd
tegen het leven.
Dat ze veertig

jaar lief en leed hebben gedeeld
hebben ze op 2 april 2004 met
kinderen en kleinkinderen her-
dacht. Ad en Els hebben een
zoon en een dochter en twee
kleinkinderen, waarvan ze nu Ad
gepensioneerd is volop genieten.
Op 4 januari 1960 kwam Ad bij
de Wegenwacht; degelijk opge-
leid door de heer Van Dijkhuizen
kon hij met motor en zijspan de
weg op. Na ongeveer vijf jaar
kon hij zijn werk gaan verrichten
in een Citroën 2 CV daarna in de
Renault 4 en tenslotte reed hij in
de VW-GolÍ. Hij heeft er voor
gekozen altijd routewegenwacht
te zijn. ln 1996 is Ad met de VUï
gegaan en nu kan hij met Els van
zijn pensioen genieten. Daarnaast
zijn ze ook bezig voor andere
mensen die daar baat bij hebben.
Wij wensen jullie nog veel
gezonde en gelukkige jaren toe.

Roy en lna v.d. Ley
9.4.1964. - 9.4.2004.

ln de lente van 1958 heeft Roy
lna leren kennen. Zij fietste elke
dag samen met zijn broer van
school naar huis. Het was de
beste keus van hun beider leven.
Op de afdeling autokeuringen
kwam Roy in mei 1960 zijn dien-
sten aanbieden. Hier heeft hij
gewerkt tot hij in 1994 met de
VUT is gegaan. Ze zijn toen in
Zoetermeer gaan wonen in een
huis met een tuin. Een van de
lieÍhebberijen van Roy is tuinie-
ren en niet alleen zijn eigen tuin
maar ook als vrijwilliger onder-
houdt hij de tuinen van bejaar-
den en invaliden.
lna en Roy hebben twee zoons
en twee dochters. De familie is
inmiddels uitgebreid met vier

kleinzoons en drie kleindochters.
Daar genieten ze van en passen
ook vaak op zoals moderne
grootouders geacht worden te
doen. Roy is ook in de sport-
school te vinden en samen zijn
ze van plan veel te reizen. Direct
nadat hij met de VUT is gegaan
zijn ze naar lndonesië geweest
en hebben in Djakarta het zieken-
huis bezocht waar Roy is gebo-
ren. Na 50 jaar zag hij het land
terug waar zijn roots liggen; heel
bijzonder.
Graag willen hij en lna de VG-
ANWB langs deze weg danken
voor de prachtige bloemen die
ze op hun trouwdag mochten
ontvangen. Nog heel veel geluk-
kige jaren.

Nico en Annie Hoogenboom
9.4.1964. - 9.4.2004.

Op een dansavond in Leiden
hebben ze elkaar ontmoet.
Verschillende aÍspraakjes leidden
tot verkering, verloving en een
huwelijk dat op 9 april 1964 werd
vo trokken. lr november 19tt is

Vcoas:--n'-o- 3-l:
ANWB op re: hooÍdKaitocr
komen werken, H j maa<te o.a
de betimmering voor de
Wegenwachtauto's, naast al les

wat met hout te maken had en
wat voor de afdeling Wegen-
wacht bestemd was. Met de afd.
BOA verhuisde Nico van Den
Haag naarVoorschoten. ln 1998
is hij met de VUT gegaan.
Nico en Annie hebben twee
zoons en één dochter en inmid-
dels 10 kleinkinderen. Op 2de
Paasdag hebben ze met kinde-
ren, kleinkinderen, familie en
vrienden hun veertigjarig huwe-
lijksfeest gevierd. Het was een
prachtig feest en de mooie bloe-
men van de VG-ANWB, die ze

mochten ontvangen en waarvoor
ze langs deze weg willen bedan-
ken, verheugden de vreugde. Ze

reizen samen veel; zijn o.a. naar
Australié geweest. Maar in juli
gaan ze met het hele gezin wat
dichterbij een lang weekeinde
naar een boerderij in de
Achterhoek.
Wij wensen jullie nog veel
gezonde en goede jaren toe.

Rien en Willy Janssen
14.5.1964. - 14.5.2004.

Beide werkten ze bij de Slaven-
burgs Bank in Rotterdam,,. en
daar is het gebeurd. Ze kregen
verkering, verloofden zich en zijn
op 14 mei 1964 getrouwd. Rien
en Wiily kregen twee kinderen,
een zoon en een dochter die ook
alweer getrouwd zijn, Nu hebben
die ook weer een zoon en een
dochter, dus zijn Rien en Willy
verblijd met 4 kleinkinderen,
Rien kwam bij de ANWB werken
als hoofd van de salarisafdeling.
ln deze functie had hij al veel
ervaring opgedaan bij Vroom en
Dreesmann. Willy heeft zich
hoofdzakelijk bezig gehouden
met de zorg voor de kinderen.
Daarna heeft ze haar werkzaam-
heden weer opgepakt, nu bij de
ABN-AMRO. Na het werkzame
deel van hun leven genieten ze
nou samen van de kinderen en
hun hobby's: Íietsen, tuinieren,
lezen en reizen; zolang het nog
kan verre landen bezoeken. Het
plan is om 2005 naar Zuld-Afrika
te gaaf
J:22 *= .:tr3;- z: -+-.'a-. -

3. ,,' 3.:g- :r <e^nlssen het
-e-ge. r1e'e I va.l,"eerig jaa'
samen zijn gevierd, Blijf nog lang
en gezond bij elkaar.

Judith Herzberg

Henk en Hermien Til
8.5.1964. . 8.5.2004.

Henk en Hermien hebben elkaar
ontmoet op dansles met als
gevolg dat ze op I mei 1964
elkaar het ja-woord gaven. Op 1

mei 1964 is Henk bij de ANWB
gekomen als wegenwacht. Na
een opleiding van zes weken
werd Doetinchem zijn stand-
plaats; hij reed route 1 13 van
Ellekom naar Gendringen tot de
Duitse grens. Het was de tijd van
de "Eendjes" en de SOS-vlagge-
tjes. Nadat het wegenwachtsta-
tion Planken Wambuis in gebruik
was genomen begonnen de eer-
ste verbindingen waarna het
route-aanbod ook groter werd.
Henk en Hermien waren inmid-
dels verhuisd naar Zelhem en
Henk kreeg route 126 toegewe-
zen.23 jaar heeft hij leden de
helpende hand geboden op rijks-
weg 12 van de Duitse grens tot
de Apeldoornseweg bij Arnhem.
De laatste jaren reed hij op de
A'1 8, Op 1 december 2002 is hij
met de VUT gegaan. Ze hebben
nu veel tijd om leuke dingen te
doen. Samen fietsen, wandelen,
t'ehochten maken of op reis
naar Australië waar hun dochter
en haar man wonen om toch die
klelnkinderen ook te zien. Ze heb-
ben ook een zoon die woont met
vrouw en kinderen in Zelhem.
Wij wensen jullie nog veel
gezonde en gelukkige jaren toe.

FRANKJE.
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Terughlik
dat was me onbedaarlijk schrikken



Openingswoord van de VG-ANWB'voorzitter Ruud Olland tijdens de algemene ledenvergadering, 17 april 2004

Wie de ieugd heeÍt,

heeÍt de toekomst!

Maar wie de toekomst heeÍt,

heeÍt ook Uepensioneerden!

^ 
ls je jong bent ligt de hele wereld nog

í I voor ie ooen en over de toekomst
/-loroom je'alleen nog maar. Op je tiende
ben je nog de jongen, die zegt: "mijn vader
weet alles"! Op je twintigste is je mening
drastisch veranderd: "die ouwe 2... snapt er
geen donder van". Als je dertig bent draai je
wat bij en zegt: "och, soms heeft hij wel eens
gelijk" en na je veertigste kom je tot de con-
clusie dat je alleen nog kunt zeggen: "die
ouwe, die wist het toch maarl" Waarom zou
je, als je jong bent, luisteren naar de wijze
raad van ouderen? Ze vertellen toch alleen
maar dat zij het verkeerd gedaan hebben?
Naarmate je ouder wordt heb je steeds min-
der toekomst en steeds meer verleden. Dan
pas komt ook het besef dat, als je het alle-
maal van tevoren geweten had, je bepaalde
zaken heel anders had gedaan.
Mijn grootvader zei over spijt hebben het vol-
gende: "je kunt er beter spijt van
hebben dat je iets wel gedaan hebt
dan dat je iets niet gedaan hebt".
Veel later heb ik van iemand, die
daar op was afgestudeerd, begre-
pen dat die uitspraak op waarheid
berust. Als je iets wel gedaan hebt
is de kans heel groot dat je het nog
weer goed kunt maken, al is het
maar door je spijt te betuigen. Als
je iets niet gedaan hebt is die kans
heel klein en spijt betuigen is al
helemaal niet aan de orde.

Waarom deze "kalender-
wijsheden"?
De positie van gepensioneerden is

in onze maatschappij niet sterk. Op het
gebied van ouderenzorg en pensioenvoorzie-
ningen is er in de ons achterliggende perio-
de, toen wij daar actief aan mee konden wer-
ken, veel ten goede veranderd. Maar wij
moeten wel leven van wat wij in die actieve
periode zelf bereikt en gespaard hebben. Als
je echter de status van gepensioneerde
bereikt hebt, heb je weinig meer te vertellen.
Voor de pensioenfondsen en pensioenverze-
keraars ben je van een bron van inkomsten in
een kostenpost veranderd, Je kunt alleen nog
aanspraak maken op die zaken, die in het ver-
leden zijn overeengekomen. Van wat je toen
hebt nagelaten kun je nu alleen nog maar
spijt hebben.

De oprichters van onze vereniging, de heren
W.P.A. Brand, J.M. Harmsen en S.K. de Jong,
hadden vijfentwintig jaar geleden als belang-
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Het bestuur van de VG-ANWB,
v.l.n.r.: Bas SchefferlÍe, Nico Paardekooper, Hilbert [Vlast, Ruud Olland, Theo Bos, Caroliin Jongsma, Barend Druif'
(Foto's: Leo Scheffer)

rijkste doel voor ogen: de belangenbe-
hartiging en de vergroting van de zeg-
genschap van de gepensioneerden.
Vooral de heer Harmsen heeft daar een

leidende rol in gehad, hetgeen, gezien

zijn achtergrond (jurist) en als voorma-
lig juridisch adviseur van de directie
van de ANWB (ook in arbeidsvoorwaar-
den). zeer verklaarbaar was. De eerste

secretaris van de nieuwe vereniging
was mevrouw Van Waesberghe, die
helaas, nog niet zo lang geleden, is

overleden. Geen van deze oprichters is
nog in leven. Graag hadden wij
mevrouw Harmsen hier aanwezig
gezien om in haar bij ons vijfentwintig-
jarig bestaan en namens de nu meer
dan 600 leden, de geweldige verdien-
sten van haar man te huldigen met een

bloemetje. Haar gezondheid laat het
echter niet toe hier aanwezig te zijn. Wij
zullen het bloemetje vandaag nog bij
haar thuis bezorgen.

De belàngenbehartiging van onze leden

is nog steeds één van de hoofddoelstel-
Iingen van onze vereniging en zal dat
wel altijd moeten blijven, zeker zolang
er sprake is van collectieve pensioen-
voorzieningen.
Niet dat onze situatie als gepensioneer-

den van de ANWB zo slecht is. Het soci-
aal beleid van de ANWB in deze kan.

landelijk gezien, heel wel de toets der
kritiek doorstaan. Veel is al in goed
overleg met de hoofddirectie en het

bestuur van het pensioenÍonds bereikt,
maar het kan nog beter!
Er zijn in Nederland aanzienlijk veel
slechtere voorbeelden te noemen, maar
ook wel betere. Over onze verhouding
tot de ANWB echter straks meer.

Gepensioneerden zijn niet in staat een

vuist te maken; zij kunnen slechts 'dank-

baar hun hand op houden" om het wat
badinerend te zeggen. Alleen als collec-

tief is het mogelijk invloed uit te oefe-

nen. Een sterk overkoepelend orgaan
van organisaties van gepensioneerden
is onmisbaar. Zo'n overkoepelend
orgaan voor ons is de Nederlandse
Vereniging van Organisaties van
Gepensioneerden. Een versterking van

die NVOG is wel dringend noodzakelijk.
Het belangrijkste streven van alle
gepensioneerden in ons land, en dus

ook van de NVOG, is momenteel een

versterking van de medezeggenschap
in de besturen van de pensioenfondsen
en een betere garantie op indexatie van

de uitkeringen, Onze vereniging onder-
steunt dat en werkt daar aan mee door
haar lidmaatschap van en inb'eng bij

de NVOG Dat kost ons veeL tijd en geld

Zolang wij daar echter iets voor terug
krijgen is het dat zeker waard.

Het grote probleem voor ons is "hoe
vertellen wij het onze kinderen?" Hoe

krijgen wij onze boodschap over aan de
- vooral jongere - medewerkers van de

ANWB in de zin van: "er komt een

moment dat jullie ook zover zijn geko-

men". En dan kom ik terug op hetgeen
wat ik in het begin noemde: de jongen

van tien jaar of twintig jaar. Iedereen

die kinderen heeft opgevoed en groot
gebracht, weet hoe zij vaak met je

adviezen omgaan: meestal niet!
Wij onderhouden goede contacten met
de ondernemingsraad van de ANWB,
maar die is. ondanks hun goede bedoe-
lingen, niet of nauwelijks betrokken bij
de totstandkoming van de arbeidsvoor-
waarden bij de ANWB.
Daarom zullen wij als Vereniging van
Gepensioneerden ANWB ons meer en

beter moeten gaan richten op de actie-

ve medewerkers van de ANWB:
"hier zijn wij,
wat zijn onze doelstellingen
en (vooral) waarom zijn wij er".
Geen eenvoudige opgave, maar de

moeite waard om er mee aan de slag te
gaa n.

lk kom nu aan een belangrijk nevenef-
fect als gevolg van de oprichting van

onze vereniging. Een effect, waar onze

oprichters in eerste instantie misschien
niet eens aan gedacht hebben.

Zij, die ooit bij andere werkgevers actief
zijn geweest, kunnen veelal bevestigen
dat de motivatie van de ANWB mede-

werkers, hun loyaliteit ten opzichte van

de organisatie en hun onderlinge saam-
horigheid vaak veel groter is dan elders.
Dat komt in belangrijke mate door de

doelstellingen van de ANWB en de

daarmee gepaard gaande activiteiten.
Die factoren scheppen een werkklimaat,
dat door de meesten van ons dan ook
daadwerkelijk bij de ANWB gevonden
werd,
Deze loyaliteit en dit saamhorigheidsge-
voel verdwijnen geenszins na je pensio-
nering. De belangstelling voor het wel
en wee van de ANWB blijft groot en de

niet zo fraaie streken van een minister
jegens de ANWB treffen de gepensio-

neerden evenzeer in het blauwe (of

gele) hart.
Er blijft behoefte aan contact met de

vroegere collega's en als er één van

hen in moeilijke persoonlijke omstan-
digheden komt te verkeren, dan is de

bereidheid, vanouds immers i ngebak-

ken, zeer groot om daar aandacht aan

te schenken of hulp te bieden.

Omwille van deze saamhorigheid en

het behouden van de collegialiteit en

het contact met "onze" ANWB vervult
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onze vereniging een minstens even
belangrijke rol. En misschien vermin-
dert het bij pensionering ook nog wel
het gevoel "afgedankt te worden". Niet
voor niets is de "penetratiegraad" van
onze vereniging met haar ruim 600

leden ruim tachtig procent. Ook dat is

iets wat men elders in dit land bijna niet
aantreft.

Het is een groot goed dat deze saamho-
righeid van het begin af aan en door
alle jaren heen ook door de directie van
de ANWB is onderkend.

Niet alleen kunnen wij steeds met onze

vragen bij de organisatie aankloppen,
spannen vele medewerkers zich maxi-
maal voor ons in, en worden ook veel
van onze activiteiten slechts mogelijk
gemaakt door een ruimhartige financië-
le ondersteuning door onze ANWB.
Daarvoor zijn wij hen uitermate veel

dank verschuldigd.
Diezelfde saamhorigheid heeft ook nog

een ander gunstig effect.
Onze leden zijn in grote mate betrokken
bij het wel en wee van de vereniging.
De bereidheid om zich maximaal in te
zetten voor functies in het bestuur, als
regiocontactpersoon of anderszins in

het belang van onze vereniging is zeer
groot. Een dan verdienen zeker de ach-
tereenvol gende redacties en andere
medewerkers van ons blad "De
Buitenband" een extra vermelding.
Zij samen hebben in de afgelopen jaren
gemaakt wat onze vereniging nu is. En

dat geeft alle vertrouwen voor de toe-
komst. Een toekomst die wel nauw ver-
want is met de toekomst van de ANWB
Maar eerst nog iets anders:
Wij mogen vandaag - op zaterdag nog
wel - voor deze bijzondere gelegenheid
de gast zijn van de ANWB, voor de ver-
gadering, voor deze receptie, voor het
partnerprogramma, voor de bezichti-
ging van deze nieuwbouw en voor de

lunch. Veel ANWB-medewerkers zijn

hiervoor druk in de weer geweest of zijn
dat nog, Naar hen gaat van hoog tot
laag en zonder nu specifiek namen te
noemen een bijzonder woord van dank,
Een warm applaus is hier zeker op zijn
plaats.

Gaarne hef ik nu met u allen het glas op
- hen die dit alles vandaag hebben

mogelijk gemaakt
- de toekomst van onze Vereniging en

die van de ANWB!

Algemene ledenveÍgaderin g, 17 april

Weer terug op het

ANWB-hooÍdkantoor
De voorzitter van de VG-ANWB opende de vergadering "in vliegende start"
met primair een woord van dank aan de hoofddirecteur van de ANWB, de
heer Van Woerkom, voor de riante gastvrijheid in het nieuwe gebouw van
het ANWB-hoofdkantoor. Na de behandeling van de vergaderingsagenda
zou een uitgebreide excursie in dit gebouw volgen, en de lunch in het res-
ta u ra nt.

Agenda
De vergadering herdacht de 14 leden van de VG-ANWB die in 2003 zijn overleden.
Hun namen werden in de respectieve Buitenbanden genoemd, alsmede in de agen-
da van deze ledenvergadering.
Het bestuur deelde mede dat Loek Schouten is benoemd tot lid van de Adviesraad
van het ANWB-Pensioenfonds. Hij volgt Barend Druif op; met dank voor diens inzet.
Vervolgens goedgekeurd werden de notulen van de 23e algemene ledenvergadering

Ruud Olland
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namens het bestuur een toelichting op
het Financieel Verslag 2003 en de begro-
ting 2004. Beide werden door de leden-
vergadering goedgekeurd. Het verslag
van de Kascommissie werd, in dank,
aanvaard. De leden van deze commissie
werden herbenoemd.

De verhoging van de VG-ANWB-contri-
butie per 1-1-2005 met één euro van 9
euro naar 10 euro werd door de leden-
vergadering goedgekeurd. Deze contri-
butieverhoging houdt verband met de
verhoogde bijdrage aan de NVOG (zie

het openingswoord van de voorzitter,
hiernaast) en de afname van het eigen
vermogen van onze vereniging, o.a.
gelet op de incidentele tweedaagse
Jubileumexcursie op 25 en 26 augustus
waaraan 350 leden zullen deelnemen.
De belangstelling voor deze excursie is
ongekend groot; het gemiddelde tij-
dens de jaarlijkse excursies is rond 200
deelnemers. Tot nu toe zijn de twee-
daagse excursies telkens om de vijf
jaar gehouden.
Namens de VG-ANWB heeft Nico
Paardekooper zitting in het bestuur van
het Sociaal Fonds ANWB. ln de

Buitenband van december jl. publiceer-
den wij de inleiding van Nico over het
Sociaal Fonds, toegespitst op de verga-
dering van de regiocontactpersonen-VG-
ANWB. Het beleid dat voor dit Fonds is

ontwikkeld houdt in dat de hulp geen

structureel karakter mag krijgen, maar
eerder het kenmerk heeft van een één-
malige, of in de tijd begrensde, bijdrage
om tijd te winnen voor een blijvende
oplossing. Overigens blijken gepensio-
neerden slechts zelden gebruik te hoe-
ven maken van het Sociaal Fonds. Nico
wees er met nadruk op dat het veelom-
vattende werk wordt gedaan door de
ANWB; dus ook indien nodig voor de

gepensioneerden. De aanloop tot nade-
re, persoonlijke, informatie over het
Sociaal Fonds kan eventueel worden
geboden door onze regiocontactperso-
nen, c.q. Nico Paardekooper, zijnde lid
van het bestuur.

Verkiezing bestuursleden VG-ANWB
De heren R.C. Olland, M.A.G. Bos en

B.G. Schefferlie zijn herkozen. Er waren
geen tegenkandidaten.
Carolijn Jongsma - organisator en
general-manager van onze
Jubileumexcursie - meldde dat er aan-
vankelijk 440 voorlopige aanmeldingen
voor deelname waren. Dat was wel even
schrikken, gelet op de gebruikelijke VG-
ANWB-subsidie teneinde de deelne-
merskosten zo toegankelijk mogelijk te
doen zijn. Het bestuur heeft inmiddels
de oplossing gevonden; zie pagina 10.

Statuten art. 10, lid 5
Door de ledenvergadering zijn aanvaard
de volgende wijzigingen:
De volgende zinsnede verwijderen:
"Niet benoembaar of herbenoembaar
zijn zij, die de leeftijd van vijfenzeventig
jaar hebben bereikt."
Toevoegen aan aft. 10, lid 5:

"Een bestuurslid is in totaal voor een
aaneengesloten periode van maximaal
zes jaar benoembaar."

Korting gepensioneerden op ANWB-
diensten; zie faciliteitenregeling.
Zoals uitvoerig is verme d in de interne
ANWB-InÍo die wij thuis hebben ontvan-
gen dient men bij voorgenomen aan-

koop van ANWB-artikelen (etc,) zowel de

ANWB-Lidmaatschapskaarl als de
ANWB-Personeelspas bij binnenkomst
aan de ANWB-medewerkers te tonen.
Dit in verband met de effectieve admini-
stratieve verwerking. De huidige ANWB-
Personeelspas is tot 2014 geldig en is
voor 1-1-2004 naar het persoonlijke
adres verzenden.
Tot zover de ledenvergadering.

Dank aan de ANWB-medewerkers
Zij doorstonden de gepensioneerden-
invasie met glans. Het was op deze
zaterdagochtend en -middag ook nog
mooi weer om op de waranda van het
restaurant te kunnen uitkijken over Den
Haag, in Madurodam-perspectief.
Bij binnenkomst stonden de frisjes, kof-
fie en thee klaar. ln het restaurant was er
de lunch naar eigen keuze. ANWB-gid-
sen presenteerden de rondleidingen
door het nieuwe gebouw met uitzicht op
de daktuinen.
Gastvrij, en perfect. Dank, jeugdige

ANWB-ers.
JKo.

Rob Honselaar, één van de vertrouwde
AN WB-medewe rke rs, tijde n s o nze
ledenvergadering, aan de knoppen
voor geluid en beeld.

Hilbert Mast
op nieuw adres

Hilbert Mast - de secretaris van de
VG-ANWB - is verhuisd.
Zijn nieuwe adres is:

ELZENDREEF 171

2272 CL VOORBURG
Tel. 070 - 386 18 75
e-mail: hilbmast@ euronet.nl
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BIond en hruin

p mijn favoriete plekje zit ik, hoog in de duinen. De

stretcher tussen het helmgras, de parasol erboven,
de koeltas met fruit en sap ernaast. Zal ik een beet-

je schilderen of alleen maar lui zijn en lezen? lk tuur over
de zee die een wonderlijke mengeling is van diverse kleu-
ren blauw met witte koppen. De wind, die in deze hoek
van Nederland altijd aanwezig is, jaagt het water op het
zand waar het langzaam schuimend terugspoelt. Enkele
vogels lopen op stelten langs de vloedlijn. ln mijn duin-
kom is het heerlijk toeven en ik droom weg in de stilte
van de middag.

Het strand ligt wit en

maagdelijk beneden mij,
nog onaangeroerd door
toeristen. Zo zie ik
Holland het liefst en een
gevoel van patriottisme
bekruipt me, Het ritselt
achter me. Een sterntje
vliegt met een schreeuw
uit een duindoornbosje.
Daarachter staren twee
angstige dierenoogjes me
aan. Een konijntje zit roer-
loos één te zijn met de
natuur. Dan met een snel-
le beweging duikt het zijn
holletje ín. Mijn boek ligt
nog ongeopend in mijn
schoot.

Op het verlaten strand
loopt alleen een klein jon-
getje, Zijn wieg heeft dui-
delijk in een tropisch
gebied gestaan. Ondanks

Maar opeens komt er een luid geblaf boven de duinen uit.
Een Golden Retriever rent het strand op, gevolgd door een
blonde jongen, stevige benen in een korte broek, een
openvallend shirt. Het zand stuift over mijn boek als de
jongen met een vrolijke groet langs me rent. Hij lacht en
roept met een kort commando de hond terug. Dan staan
ze tegenover elkaar, blond en bruin, eerst heftig gesticu-
lerend.

Eén slaat er een arm om tengere donkere schoudertjes en
gezamenlijk lopen ze verder, zoeken ze schelpen, werpen

een bal naar de hond en
schateren als hij hoog
opspringt om te vangen.
lk kijk ze na tot het nog
twee kleine stipjes zijn en
bedenk hoe heerlijk het is
om jong te zijn.
Onbevangen je genegen-
heid te kunnen tonen.
Spontaan vriendschap te
sluiten. Geen beoordelen
noch veroordelen. Het
klikt tussen die twee, zo

maar opeens, en ze tonen
het elkaar.

De middag verglijdt in
dolce far niente. Geen let-
ter lees ik, geen penseel-
streek maak ik. De beide
jongens zijn op hun schre-
den teruggekeerd. Ze
lopen druk pratend door
het zand. Misschien
maken ze plannen voorFoto: Leo Scheffer

het warme weer draagt hij
een trainingspak. Op zijn
hoofd een blauw petje met de klep opzij. lJverig zoekt hij
schelpjes, Soms werpt hij ze weg. Anderen stopt hij met
een liefkozend gebaar in een plastic zakje dat aan zijn arm
hangt. "Arme schat", denk ik "jij hoort in je blootje te
ravotten aan het strand van de Oceaan samen met andere
bruine jongetjes." Uit de wereld waartoe hij behoort is hij
ruw weggerukt naar een land dat hij alleen kent van de
kaarten aan de wand van het klaslokaal. Het beeld van een
koningin van een ver en koud land waarvan hij alleen de
taal spreekt. Zo eenzaam, zo verloren is dat kleine manne-
ke.

later, wil de één chirurg
worden en de ander astro-

naut. Het eenzame jongetje is niet eenzaam meer. Het
heeft een vriendje. Misschien voor een dag of voor een
heel leven, wie zal het zeggen.

Ze klimmen het duin op hand in hand en ik denk opeens
aan het boek van Hella Haasse "Oeroeg". Laat ze niet in
de toekomst als vijanden tegenover elkaar moeten staan.
Laat ze in vrede vrienden mogen blijven. Ze verdwijnen
achter het duin en ik sla eindelijk mijn boek open.

PUCK
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Jan Ham, chef-garage-ANWB, vanaf de Schelpkade naar het Jan Hamplein

'lk kan er zo stilleti es

naaÍ kiikeÍl ..."
"Tsja-, begint Jan Ham peinzend, "het is toch wel een unie'

ke combinatie geworden: twee A-Fords en miin orgel "De

Groote Buik". tk had in de viiftiger iaren enkele plaquettes

van ANWB-zusterclubs en dacht: die kan ik wel op miin

Fordje schroeven. Een iaar of wat later werd onze hoofddi'

recteur, de heer Blankert, tevens president van de AlT, de

wereldorganisatie van clubs als de ANWB. Hii nam àl die

andere plaquettes voor mii mee. Zodoende werden het er

ruim 400. Miin tweede A-Ford, de Tudor, was dus pure nood-

zaak; grapje."

A uto's ziin Jan's

/\ nooor. om het rijden,
Florn het onderhouo,
om het zelf te kunnen sleute-

len, én om vrienden en col-

lega's van de ANWB eens te

kunnen verrassen als zij iets

te vieren hebben. De auto's

zijn hen vanuit historisch
perspectief wel vertrouwd,
maar het orgel is telkens een

grote verrassing. De

Limonaire werd gebouwd in

1912 bii Parijs. "lk kocht het

in de Amsterdamse Jordaan.

Er waren vijf boeken bij. Niet

zulke beste. Dat was om-
streeks 1980. Aan het orgel
moest wel het een en ander

worden gedaan. lVlaar overal
in ons land vind je wel

orgelreparateurs. Bij de één

hoor je dit, en daar dat."
"lk heb nu 200 boeken. Elk

boek betekent 3,5 minuut
speeltijd. Er staan oude dan-

sen op, zoals de Valeta, de

Kruispolka, de Bernardwals,
de Lambertwalk, en nog veel

meer. Op zaterdag 1 mei jl.

zijn wij met de Ford Tudor
naar Leiden geweest, "Wij"
zijn jan van Vliet en ik, We

treKken er al 25 jaar oP uit,

Jan is dus óók uniek; daar

heb ik een goeie aan. ln de

Hooglandse kerk werd de

Leidse Draaiorgeldag gehou-

De A-Ford en de A-Ford Tudor (1930); ruim 400 plaquettes

"Jan van Vliet en ik hebben ook een orgelboek gemaakt van

het Bondslied van de ANWB, uit 1883, Het is heel mooi

geworden..."
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Tussen de Tudor en de Limonaire staat een paardje: "daar
kunnen de kinderen mooi op zitten", zegt Jan.

den. Dan zijn er altijd tien-
tallen orgels. En je begrijpt
wel dat er volop wordt
gedanst, vooral de oude
dansen die ook in mijn boe-
ken staan. Het is elk jaar
een groot feest, nu voor de
vijfde keer. We maken ook
wel tochten. Jan en ik, en
enkele neefjes, deden
onlangs mee aan een rit
van 150 kiÍometer door de
Haarlemmermeer. l\4et 1 20
auto's en een veelvoud van
genieters. Op het parkeer-
terrein in Nieuw-Vennep
brachten Jan en ik het orgel
in stelling. Daarmee waren
wij weer eventjes uniek,
als ik het terloops mag
opmerken. Weet je, ik kan

daar zo stilletjes naar kijken
Naar mensen die zich
happy voelen."

Foto's: Leo Scheffer,
Jan Ko.

Musea

Utrecht
"Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement",
Steenweg 6. Di. tot za. 10.00-17.00 uur; zondag en feestda-
gen 12.00-17.00 uur. Telefoon: 030-231 27 89.Zie: ANWB-
Reisgids Nederland.

Haarlem
"Het Kunkels Orgel", het pronkstuk van het draaiorgelmu-
seum, staat sinds 7 mei jl. in het nieuwe pand aan de
Kuppersweg 3 te Haarlem-Waarderpolder. Daar kan men
elke zondag van 12.0Q-17.00 uur als orgelvrienden bijeen
komen. Er zijn vooral draaiorgelmannen en kermismensen
die voor zichzelf draaien. Dus vooral een ontmoetingsplek.
Jan was betrokken bij de oprichting; hij weet er alles van.

Romke de Waard
De grootste draaiorgelpropagandist die ons land ooit heeft
gekend was mr. Romke de Waard, 1919-2003. Hij was
mede-oprichter en voorzitter van de "Kring van Draaiorgel-
vrienden" en nam het initiatief tot het huidige Nationaal
Museum te Utrecht. De Waard's recentste boek, 1996, is
"Draaiorgels, hun geschiedenis en hun betekenis". Ook
een getuigenis van gepassioneerd hobbyisme.

Leo en Jan: met de grootste plaquettes van
àlle zusterclubs.
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kunt u nog mee: naaÍ Mondo Verdo... ?.

Op 12 december 2003 ontvingen
alle VG-ANWB-leden een brief van

het bestuur: "onze tweedaagse

Jubileumexcursie, in het teken van

25 jaar VG-ANWB, wordt gehou-

den op 25 en 26 augustus 2004'

Naar Mondo Verde in het Zuid-

Limburgse Landgraaf".
Het aantal aanmeldingen heeft alle

verwachtingen vér overtroffen' Op

17 april, de dag van de ledenverga-

dering, was de stand 348 deelne-

mers. Daarin is inmiddels voorzien.

Wij beschikken nu over 2 boten,

2 hotels, en oP de terugweg over

2 restaurants voor het afscheid-

diner. Het maximum aantal deelne-

mers is in verband met de tijdige
reserveringen vastgesteld op 350.

Daar ligt de onwrikbare grens.

Echter: het i§ nog geen augustus.
Wellicht moeten enkele geboekte

deelnemers onverhooPt verstek

laten gaan. Dan komen er enkele

plaatsen vrij. Wie zich nu het snelst

aanmeldt bij Carolijn Jongsma, tel.

O7O -328 12 63, maakt een kans.

Als het maximum van 350 is

bereikt belt Carolijn niet meer

terug. Jammer: dan mist u de boot,

en méér.

PERSONALIA

Nieuwe leden:
A.C.H. Blankestijn, Schelpstraat 3A,2514KH Den Haag

A. Graaf, Gramsbergenlaan 65, 2541 AG Den Haag;

administrateu r

W. de Lange, Kastanjelaa n 295, 11 85 MX Amstelveen; plv

HD
14,9412 AE

De Vereniging van Gepensioneetden

ANWB op extÍanet.

Sinds half januari wordt er informatie verstrekt over onze ver-

eniging op de Extranet-website van de ANWB' Vooralsnog

staat op deze pagina informatie over het bestuur, de regio-

contactpersonen en de komende evenementen' Onderzocht

wordt of in de toekomst de mogelijkheid bestaat of bijvoor-

beeld foto's genomen op deze evenementen geplaatst kunnen

worden en in welke mate.

Bent u in het bezit van een PC en is daarop lnternet Explorer

geïnstalleerd, dan kunt u naar betreffende pagina surfen'

U moet daarvoor allereerst inloggen op extranet'anwb'com
(dus geen www. eryoor). De kans bestaat dat er eerst nog een

venster komt met een beveiligingswaarschuwing, in dat geval

op doorgaan klikken. Er verschijnt dan een venster waarin u

gevraagd wordt om de gebruikersnaam en het wachtwoord'

De gebruikersnaam (user name) is: anwbnieuws'

Het wachtwoord (password) is: flits.
Hierna verschijnt de extranet-uitgave van lntercom' Om nu bij

de pagina van de vereniging van gepensioneerden te komen'

moet u allereerst in de linkerkolom met de cursus gaan staan

op werken bii de ANWB en daarna HR-net aanklikken' ln de

linker kolom vindt u de verwijzing naar VUT en pensioen, dat

u aanklikt. Op de pagina die nu verschijnt vindt u het kopje

vereniging van gepensioneerden en als u dan aanklikt op

hier, dan komt u binnen bij de pagina's van de Vereniging

van Gepensioneerden ANWB.

Veel succes bij het surfen en we houden u op de hoogte van

verdere ontwikkelingen.

'€{ËlÉ€§*?;€* '€ééé

# a F E ë S i * es g € É * z # é zs * *

HÈt ff§iàn van * Ysreniglng

n!. -^íF6 s, 1q9 óMÉÀh o(G È tó+ Ho ?ítr# n d4 d i6 tÉl@tu

"d.,*,à 
*r" o,." i"*, *. é.É 4 1' cé 4n €r è ffi {seedéshèkE s

ri ""h.dr "d, J tL* i,."ai{n en o. d" oddJ É 55d lÉ md'!É aÉErpe @

;,,;;;-;q 
" 

: ;e"' ,ed"' '+rr6FtÈriP,'níHHA 
ÈrydFF F

èÈ er§d€à = + €qi4 ?É à @È

,=.,,=,#=

ií.[i

.4/l/rí§,"

Overleden:
september 2003: Mevr. F. de Jong-Vinkers, Cg;il

--)>-^---.------

s teu?uEÏïMevr. A.F. de Groot. Ede: LAJorg'

17 februari P.J.L' Macco, Houten; keurmeester

15 maart J.F,J'M. Koens, Leide'r'dorp; chef uitgeverij

19 maart: Mevr. A" van Waesberghe; chef'secret'
buitenl and/chef vertaalafd'

5 april: Mevr; M,J' van Mil, Delft; bew'1lit'afd' ALC

§ april: Mr e,A' Hudig"Voorsehoten; chef BJD

3 mei: J,M. Karman, Wassenaar; hfd interne I '

aceount. dienst ," ' '':

Verhuisd:
J.J.M. van Berkel, Van Pomerenvaart 12,2497 WZ Den Haag

:J,.: ttqé.-g,ra.àLt' ,.i..§ r,5,5.5,'AG,tDen .,r'.:..1,,,,,,-:

H. Mast, Elzendreef 171,22-72 CL Voorburg

M";t.;. J" noov nuvg"n., RegenboogsiÀgel 1512718 GT

Zoetermeer
B. Schefferlie, Serpeling 83, 3192 LB Hoogvliet

K.G. Spaans, Zonnebaarsstraat 95, 3192 LC Hoogvliet

W. Spierdljk, Vaartdreef 115 apt. 5,2724 GE Zoetermeer



Hoge inflatie knaagt aan dekkingsgraad
Aanpassen pensioen aan lonen kostte afgelopen zes jaar
circa € 40 miljard.
Aldus Frank van Alphen in Financieel Dagblad, 6 maart
2004.

Het aanpassen van de pensioenen aan de inflatie heeft de
financiële positie van pensioenfondsen de afgelopen jaren
meer aangetast dan de sluipkrach. Sinds 1998 zijn de ver-
plichtingen van Nederlandse pensioenfondsen met circa €
40 mrd gestegen om de pensioenen van werknemers en
gepensioneerden aan te passen aan de inflatie.

De inflatie was in die periode beduidend hoger dan het
Europese gemiddelde. ln diezelfde periode wonnen pen-
sioenfondsen € 100 mrd op hun totale beleggingsportefeuil-
le, waarvan circa € 11 mrd op hun aandelenportefeuille. De
indexatielasten overtroffen ruimschoots de winst op aande-
len. De grote invloed van de indexatie blijkt uit berekeningen
van het Financieel Dagblad in samenwerking met pensioen-
deskundige Laurens Blom.

Als de inflatie op het Europees gemiddelde had gelegen,
was de financiële positie van pensioenfondsen nu beter
geweest. De dekkingsgraad zou dan hoger liggen. De dek-
kingsgraad is de verhouding tussen de verplichtingen en het
verrnogen van een pensioenfonds en is de maatstaf voor de
financiële gezondheid van een pensioenfonds.
Pensioenfondsen moeten ten minste 105% van de verplich-
tingen in kas hebben.

De afgelopen jaren liep de inflatie juist sterk op toen de aan-
delenbeurzen juist extreem negatieve rendementen lieten
zien. Zo stegen de lonen en prijzen in 2001 gemiddeld met
4,5%, terwijl de aandelen in dat jaar bijna 15% van hun
waarde verloren. Het jaar daarop was dezelfde spagaat te
zien (inflatie 3,3%o en aandelen -30,5%)

De infiatie nam begin deze eeuw behoorlijk toe als gevolg
van een aantal elkaar versterkende ontwikkelingen. De eco-
nomie draaide op volle toeren waardoor opwaartse druk
ontstond op lonen en prijzen, Met name de lonen in het
onderwijs en de zorg namen sterk toe. Zo indexeerde
PGGM, het pensioenfonds voor de zorg, de pensioenen in
2001 met 5,9%.

De overheid wakkerde de inflatie verder aan door veel tarie-
ven en de btw te verhogen. Bovendien kwamen minister
Zalm en staatssecretaris Vermeend in 2001 met een lasten-
verlichting van € 3 mrd om de invoering van het nieuwe
belastingstelsel soepel te laten verlopen.

Nadat de dekkingsgraden van de pensioenfondsen door de
gestegen verplichtingen en de gedaalde vermogens de afge-
lopen jaren scherp waren gedaald, kwam het beperken van

de indexatie en het verhogen van de premies traag op gang
De meeste fondsen wilden eerst de premies verhogen tot
het kostendekkend niveau alvorens de indexatie te beper-
ken. Het verlagen van de indexatie in combinatie met het
rekenen van een te lage premie is moeilijk te verkopen aan
gepensioneerden.

Door de brede invoering van het middelloonsysteem, waar-
bij de hoogte van het pensioen is gebaseerd op het gemid-
delde salaris tijdens de loopbaan, is het beperken van de
indexatie veel effectiever dan in het verleden toen het eind-
loonsysteem gangbaar was. Bij het eindloon is de hoogte
van het pensioen afhankelijk van het laatst verdiende salaris.
Als bij het middelloonsysteem, dat onder meer bij ABP en
PGGM is ingevoerd, de indexatie wordt beperkt, geldt die
beperking zowel voor de actieve deelnemers als voor de
gepensioneerde. Bij het eindloonsysteem heeft de beperking
van de indexatie alleen invloed op de ingegane pensioenen.

Het Nederlandse pensioenstelsel op basis van kapitaaldek-
king is gevoeliger voor inflatie dan de omslagstelsels elders
in Europa. Het pensioen boven de AOW. het basispensioen
van de overheid, is gebaseerd kapitaaldekking. Bij dit stelsel
sparen werknemers nu voor hun pensioen later. Dit systeem
is kwetsbaarder voor inflatie omdat de waarde van het
gespaarde pensioenkapitaal kan slinken als gevolg van geld-
ontwaarding. Inflatie heeft nauwelijks grip op het zogeheten
omslagstelsel dat veel andere Europese landen kennen en
ook wordt gebruikt ter financiering van de AOW. Bij het
omslagstelsel wordt niet gespaard. De huidige werknemers
betalen via premies en belastingen direct de uitkeringen van
de ouderen.

Het omslagstelsel is weer kwetsbaar voor demografische
ontwikkelingen. Vergrijzing en ontgroening leiden tot een
ongunstige verhouding tussen premiebetalende jongeren en
de gepensioneerden.

De komende jaren zullen pensioenfondsen minder kwijt zijn
aan indexatie van de pensioenen. Deels omdat de lonen zijn
bevroren en deze bevriezing een drukkend effect heeft op de
inflatie. En deels omdat veel pensioenfondsen slechts
beperkt zullen indexeren. Steeds vaker hanteren ze een staf-
fel waarin een relatie is gelegd tussen de dekkingsgraad en
de mate van indexatie. Pas als de dekkingsgraad op een
bepaald minimum peil staat, wordt volledig geÍndexeerd.

Dit betekent niet dat het kapitaalgedekte pensioenstelsel
immuun is voor demografische ontwikkelingen.
Gepensioneerden gebruiken een belangrijk deel van hun
pensioen om diensten te kopen. Die blijven alleen betaal-
baar als er geen schaarste is aan beschikbare arbeidskrach-
ten in de toekomst.
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Oplossing

ffi
1. Akkeropbrengst.
13. PIaats in Nederland.
14. Soort piepschuim voor

bloemen.
15. Kledingstuk.
16. lnstituut voor lichamelij-

ke opvoeding (afk.).
18. Boom.
20.LaÍ.
23. Niet breed.
25. Boosaardige.
27. Noorse literatuur.
29. Geluk.
30. Groente.
31. Lidwoord.
32. Ontschorsen.
34. Jongensnaam.
35. Jongensnaam.
37. Verpakking.

38. Band.
39. Keelaandoening.
40. Stempel.
42. Noot.
44. Voorzetsel.
45. Zuilengang.
47. Voorzetsel.
48. Neerslag.
50. Vis.
51. Lied.
53. Snuifje.
55. Stevig.
56. Plaats in Nederland.
58. Boomvrucht.
60. Visbewaarplaats.
61. Voetbalclub (afk.).
63. Voedselvoorsch rift .

65. Amerikaanse staat.
68. Het geheel aan klanten.

Copyright TOPP

Software 1991.

1. Noot.
2. Voorzetsel.
3. Zuidvrucht.
4. Deel van een Plant.
5. Runderen.
6. Noot.
7. Rivier in ltalië.
8. Geleidestangen.
9. Europese hoofdstad.
10. Electronenbuis.
11. Verenigde Staten (afk.).
12. Voorzetsel.
1 7. Vuurbestendige kleding.
18. Koffiehuis.
19. Gewas.
20. Meetlat.
21. Metaal.
22.Begin.
24. Drinkgerei.
26. lnhoudsmaat (afk.).
28. Rivier in Engeland.
33. Drinkgerei.
34. lJzerhoudende grond.
36. Eenheid van weerstand.

Horizontaal
1. brandassurantie; 13. baard;

14. talud; 15. aak; 16. ion;
18. alree; 20. aleen; 23. blad;
25. leeds; 27. nabij;29. nol;
30. lia; 31. gal; 32. orbi',34.
tt; 35. ma;37. gele;38. eega;

39. atol; 40. mast; 42. ka;
44. in; 45. akïe; 47. aasi
48. rob;50. aar;51. aken;

53. balie; 55. dame;56. nagel;

58. silos; 60. dal;61. kol;

63. zegge; 65. teken;
68. granaatsplinter.

Verticaal
1. be;2. ab; 3. naald; 4. daari
5. arkel; 6. sd; 7. uU 8. rails;
9. aloe; 10. nunen; 1 1 . td;
12. en;17. abnormaal;
18. aalbessen; 19, eelt;
20. adam; 21. nagelkaas;

22. bijleveren;24. lor;26. ei;
28. bal;33. iet; 34. tak;

36. aan;37. goa; 41. aak;

43. aral;44. ibis; 46. tam;
49. ol;52. naden; 53. belga;
54. eikel; 55. dolen; 57. gaga;

59. loki; 62. eg; 63. za',64. et;
65. lp; 66. nt;67. er,

Bij loting werd winnaar,
en ontving de cadeaubon
de heer J. de Zoete
te Den Haag.

37. Verlaagde toon.
41. Bijbelboek (afk.).
43. Rivier in Spanje.
44. Rivier in Frankrijk.
46. Organisatie van

Amerikaanse staten (afk.)
49. Bolgewas.
52. Meisjesnaam.
53. Dichter.
54. Slot.
55. Rivier in Nederland.
57. Jongensnaam.
59. Zuivelproduct.
62. lnhoudsmaat (afk.).
63. Dat is (afk.).
64. Voorzetsel.
65. Op dezelfde plaats (afk.).
66. Onder andere (afk.).
67. Jongensnaam.

Oplossingen vóór
1 augustus naar:
Carolijn Jongsma,
Van Kijfhoeklaan 46,
2597 TD Den Haag.

41 1339 2t 24 22

Verticaal

*
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p uLl,E
Oplossi ng kruiswoordpuzzel
maarÍ 2004.
Trefwoord: "Zeedistel ".

I

rdrsw
1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12

13 14
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15 16

17 18 21 22

23 24 25

33 34

26 21

36 31

28

29 30 31

32 35

43 44

38 39

40 41 42

52 53
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54 55

46

4l 48 49 50

51

56 57 58

64 65

59

60 61

62 63 66
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