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Frits Dijkdrenth, 
ledenraadslid 
rayon West

‘Het gaat om 
mensen te helpen 
en leden te  
ontmoeten’ 12 Nieuwjaarsbijeenkomst  

in Rotterdam

‘Belangrijk is een evenwichtige  
belangenbehartiging voor jong en oud’

PFI-Bestuurslid Wim Kastelijn

Subliempakketverzekering nu met keuze uit veel verzekeraars
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Inhoud:
De Tweede Kamerverkiezingen zijn net achter de 
rug en de winnaars en verliezers zijn bekend. Op 
het moment dat dit wordt geschreven kunnen we 
er inhoudelijk nog weinig over zeggen. Maar als de 
peilingen tot nu toe en de recente verkiezingsuitslagen 
(VS, Groot-Brittannië, Oekraïne-referendum) in andere 
landen een indicatie vormen, dan zal onvrede ook in 
ons land de uitslag hebben beïnvloed. 
Wie zijn oor te luister legt bij de ouderenorganisatie 
en belangenbehartigers van gepensioneerden, hoort 
snel dat er vele verbeteringen mogelijk zijn voor deze 
groepen. ‘Evenwichtigheid’, daarom draait het volgens 
kenners die naar de pensioensituatie in ons land en 
in de nabije toekomst kijken. U leest hierover ook in 
deze editie. Hoe dat evenwicht er dan moet uitzien, 
blijkt mede afhankelijk van opvattingen. Daarbij 
worden door partijen ook politieke keuzes gemaakt. 
Onze vereniging wil wegblijven van het bedrijven 
van politiek, maar we kunnen wel al vaststellen dat 
de verkiezingsuitslag op het beleid van de nieuwe 
regering naar alle waarschijnlijkheid veranderingen 
met zich mee zal brengen.
We leven in spannende tijden... 
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KORT NIEUWS

Ger Meesters,  
rayon Zuid 
Door de benoeming van Pieter Po-
wels in het bestuur van de VO-ING 
werd Ger Meesters (78, “gevoels-
leeftijd 58”) alsnog ledenraadslid 
voor rayon Zuid. Hij gaf zo’n twintig 
jaar lang leiding aan de ING Bank 
in Kerkrade en werkte de tien jaar 
voor zijn pensionering als account-
manager in Heerlen, naast zijn 
werk voor de ondernemingsraad. 

Na zijn pensionering op 58-jarige 
leeftijd was hij actief voor onder 
meer de VSI, voorloper van de VO-
ING, de seniorenraad in Heerlen 
en de Kamer van Koophandel, en 
zat hij jaren in de lokale politiek 
als gemeenteraadslid. Nu is hij 
alleen nog penningmeester van het 
waterschap en doet hij vrijwilligers-
werk in een zorghuis. Zijn geheim 
om gezond te blijven? “Een beetje 
geluk, veel wandelen, zoals naar 
Santiago de Compostella, Rome en 
nu langs de Mosel.” Ger is getrouwd 
en samen hebben ze zes kinderen.

Edwin Muller,  
rayon Oost 
Doordat ledenraadslid Willem 
Jan van Munster van rayon Oost 
toetrad tot het VO-ING-bestuur 
ontstond de vacante positie in de 
ledenraad die Edwin Muller (66) 
nu gaat invullen. Edwin kwam in 
1998 bij de ING Groep na 22 jaar 
bij de Nederlandse Credietverzeke-
ring Maatschappij (tegenwoordig 
Atradius) te hebben gewekt. Hij zat 
daar zes jaar in de Ondernemings-
raad. Bij ING Groep begon hij bij de 
Postbank, vervolgens ING Bank en 
voor zijn pensionering werkte hij bij 
Nationale Nederlanden, onderdeel 
Financiële Diensten.

Edwin is gehuwd en hij heeft drie 
kinderen en zes kleinkinderen. Hij 
woont in Lelystad. Edwin: “Vrije tijd 
besteed ik graag, samen met mijn 
vrouw en regelmatig ook met de 
kleinkinderen, aan theaterbezoek 
en bioscoop. Ook luister ik graag 
naar muziek.”

René Weijerman,  
rayon Midden West 
Als gevolg van de benoeming van 
Frank Sukel in het VO-ING-bestuur, 
trad René Weijerman (77) toe tot 
de ledenraad voor rayon Midden 

West. René studeerde economie 
in Amsterdam en Lausanne, en 
begon zijn bancaire carrière bij 
Bank Mees & Hope in Amsterdam 
als kredietmanager. Via Hobo-Faam 
en de Amro Bank kwam hij in 1984 
terecht bij de Westland/Utrecht 
Hypotheekbank in de hoofdstad als 
directeur Corporate Relationship 
Management waarvoor hij het 
financiële product ‘Optie Lease’ 
ontwikkelde. Aansluitend was 
hij president-commissaris bij de 
Winkel Project Management Groep. 
Naast zijn dagelijkse werk was René 
penningmeester van het Dagelijks 
Bestuur van de Stichting Econo-
misch Onderzoek van de Universi-
teit van Amsterdam, waarvoor hij 
ook in de Raad van Advies zat.

Correspondenten gezocht

Nieuwe ledenraadsleden

De redactie van VO-ING Belang zoekt 
correspondenten in de rayons. Het 
gaat om leden die graag de redactie 
willen attenderen op activiteiten in de 
rayons, als contactpersoon. Je hoeft 
niet te kunnen schrijven, dat doet de 

redactie wel. Je krijg af en toe een 
email met de vraag wat er speelt en 
aan de hand daarvan wordt contact 
met je opgenomen. Je wordt als het 
ware de oren en ogen van de redactie 
in jouw rayon. 

Meld je aan op info@vo-ing.nl of  
direct bij kernredactielid  
Willem Jan van Munster:  
willem.jan.van.munster@vo-ing.nl.
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INTERVIEW

‘Belangrijk is  
een evenwichtige  
belangen- 
behartiging voor 
jong en oud’
Bestuurslid Wim Kastelijn over 
stevige discussies binnen PFI

Toen ING’er Wim Kastelijn (68) in 2010 met pensioen ging 
bleef hij zich bezighouden met het wel en wee van de 
pensioenen. Toen speelde dat ING de pensioenen  
niet ging aanpassen aan de inflatie. Een rustige tijd  
was dat niet. Op voordracht van het Verantwoordings-
orgaan van het Pensioenfonds ING (PFI) werd hij 
benoemd als bestuurslid van dit PFI. Wim zit  
namens de gepensioneerden in het bestuur  
van PFI.

Wim Kastelijn moest op  
bezoek bij De Nederlandsche 
Bank: ‘Eerlijk gezegd was ik 
best wel zenuwachtig..”
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PFI informeert de aangesloten gepensi-
oneerden uitstekend. Op bijeenkomsten 
is steeds dezelfde en bijna al eentonige 
boodschap te horen de laatste tijd: 
nadat het fonds na de crisis rond 2009 
even krap zat en ING bijsprong door 
bijstorting en er vervolgens in 2014 
een gesloten fonds van maakte, is het 
bergopwaarts gegaan. De jaarlijkse 
toeslagverlening voor de deelnemers 
loopt geen gevaar in vergelijking met de 
misère bij tal van andere fondsen in ons 
land. Dat geldt naar verwachting ook 
voor de komende jaren. Het fonds oogst 
zelfs in de ogen van de collega’s en vak-
broeders complimenten. Het gaat dus 
uitstekend. Wim Kastelijn zit namens de 
gepensioneerden in het PFI-bestuur; hij 
is afkomstig uit de VO-ING/VO-NN-gele-
deren. Een paar vragen aan Wim bij hem 
thuis naast de kerststal.
 
Wie moeten we de credits geven voor 
de uitstekende financiële resultaten?
Wim: ‘Vooral het toenmalige bestuur  
en de beleggingsafdeling van het  
Bestuursbureau van PFI. Men heeft op 
het juiste moment en op de juiste wijze 
de risico’s afgedekt.’
 
Hoe ben je in deze functie  
terecht gekomen?
‘Al vanaf het moment dat ik in 1974 bij 
Nationale Nederlanden als wiskundige 
in dienst kwam kreeg ik te maken met 
pensioenen. Dat heeft min of meer als 
een rode draad door mijn werkzaamhe-
den bij ING gelopen. De laatste functie 
voor mijn pensionering in 2010 was als 
hoofd Risicobeheer Pensioenen. Daar 
brachten we de risico’s in kaart van de 
wereldwijde pensioenregelingen van 
ING en deden we voorstellen om risico’s 
voor ING te beperken. Als lid van de 
voorloper van het VO-ING en VO-NN 
nam ik tijdelijk zitting in het Verant-
woordingsorgaan van PFI en vandaaruit 
werd ik in 2014 voor de bestuursfunctie 
voorgedragen, ik vermoed omdat ik 
over brede kennis van pensioenen be-
schik en bekend ben met risicobeheer.’
 
Wat doe je als PFI-bestuurslid  
precies?
‘Dat is omvattender dan menigeen 
denkt. Het geschatte tijdsbeslag is twee 
dagen per week waarbij het bestuur 
elkaar regelmatig ziet op het kantoor 
van PFI. We vergaderen als bestuur  
één keer per maand. Daarnaast zijn er 
de vergaderingen met diverse achter-

bannen, waaronder de werkgevers. 
Tot 1 januari 2017 kwam daarbij dat ik 
zitting had in drie van de vier commis-
sies, te weten de Pensioencommissie, 
de commissie Governance & Audit en 
de Klachten- en Geschillencommissie. 
Per 1 januari is het fonds overgegaan 
op een nieuw bestuursmodel, dat het 
noodzakelijk maakte alle fondsdocu-
menten daarop aan te passen. Voor de 
laatste bestuursvergadering van 2016 
was er om die reden een overvolle 
agenda om al deze documenten – tot 
een totaal van zo’n 800 pagina’s – vast 
te stellen. Met ingang van 1 januari 
kent het fonds nog twee bestuurs-
commissies te weten de Klachten- 
en Geschillen commissie en de Audit-
commissie; in die laatste heb ik zitting. ‘
 
Kun je een voorbeeld geven van  
wat op een gemiddelde agenda van 
het bestuur staat?
‘Elke commissie, maar ook de uitvoe-
rende bestuurders en niet uitvoerende 
bestuurders kunnen agendapunten 
inbrengen die tot een besluit van het 
bestuur kunnen leiden. Zoals: moet 
de renteafdekking worden verhoogd? 
Moet de inflatieprotectie versneld 
worden opgebouwd? Welke uitvoe-
ringsregels moeten we handhaven of 
veranderen, dit naar aanleiding van 
bijvoorbeeld zaken die in de actuali-
teit komen? Het is vervolgens aan het 
bestuur hierover een evenwichtig en 
weloverwogen besluit te nemen.’
 
De Nederlandsche Bank moest  
je goedkeuren...
‘Iedere bestuurder van een pensioen-
fonds wordt voorafgaand aan de be-
noeming getoetst door De Nederland-
sche Bank. Daarvoor moest ik naar het 
hoofdkantoor aan het Frederiksplein in 
Amsterdam. Paspoort mee. Alles werd 
van me nagegaan. Het is een soort 

examen. Eerlijk gezegd was ik best wel 
zenuwachtig want ik had heel wat ver-
halen gehoord van collega’s. Maar zoals 
zo vaak bleek het achteraf wel mee te 
vallen.’
 
Zijn jullie het wel eens oneens in  
het bestuur?
‘Meestal zijn we het snel eens in het 
bestuur maar soms vinden er wel 
fundamentele discussies plaats die 
bijdragen aan een zorgvuldige afweging 
van de belangen van alle verzekerden. 
Bijvoorbeeld over de vraag of het fonds 
gesplitst moest worden in lijn met de 
splitsing van de werkgever ING in een 
bank- en verzekeringsbedrijf. Dat waren 
discussies op het scherp van de snede 
waarbij meningen ver uiteen konden 
lopen. Toch zijn we eruit gekomen en is 
besloten om in het meerjarenplan van 
het fonds een opsplitsing van het fonds 
niet meer als uitgangspunt te nemen.’
 
Wat hoop je over vijf jaar te hebben 
bereikt?
‘Het belangrijkste vind ik dat er spra-
ke is en blijft van een evenwichtige 
belangenbehartiging voor jong en oud. 
Daarnaast een goede, duidelijke en ei-
gentijdse communicatie naar en relatie 
met de achterbannen, waaronder de 
werkgevers, de vakbonden, VO-ING , 
VO-NN, Centrale Ondernemingsraad 
en het Verantwoordingsorgaan. Dan 
hebben we het goed gedaan. Ten derde 
natuurlijk dat we de dekkingsgraad van 
het fonds op niveau hebben gehouden 
of misschien wel iets hebben verbeterd. 
Maar met dat soort uitspraken moet ik 
voorzichtig zijn, want ervaringen uit het 
verleden geven geen garanties voor de 
toekomst...’
 (Ewald Wagenaar)

Wim Kastelijn (68)
Is naast PFI-bestuurslid ook voor-
zitter van de Fotoclub Bilthoven 
en Omstreken en lid van de 
Werkgroep Digitale Fotobewer-
king. ‘Zo leuk om te doen! We 
hebben net met vijf man nacht-
foto’s in Amersfoort gemaakt.’
Wim is al 45 jaar met Marloes 
getrouwd. Samen hebben ze 
drie dochters, één zoon en acht 
kleinkinderen.

Lid van de Fotoclub Bilthoven  
en omstreken.
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Zorg en aandacht voor de continuïteit van de nieuwe belangenvereniging 
VO-ING was vorig jaar de belangrijkste reden voor Frits Dijkdrenth (67) 
om zich verkiesbaar te stellen voor de ledenraad. Frits werd gekozen en 
hij is nu ledenraadslid voor rayon West. Een paar vragen aan Frits.

Er is al een bosdag geweest waar de 
rayonleden besproken hebben op 
welke activiteiten zij zich gaan richten. 
Ledenraadslid Frits Dijkdrenth: “Zo-
wel de bestuurlijke als sociale kanten 
zijn daar aan de orde geweest. Het 
gaat daarbij om mensen te helpen en, 
belangrijk, om leden te ontmoeten. 
Maar bijvoorbeeld ook om de nieuw-
jaarsbijeenkomst te organiseren. Wij 
zijn een enthousiaste groep met elk een 
andere achtergrond. Daardoor kunnen 
we elkaar voorzien van informatie, wat 
belangrijk is voor wie minder bestuurs-
ervaring heeft zoals ik.” 

Landelijker
Frits voorziet dat de bijeenkomsten een 
meer landelijk karakter gaan krijgen, 
maar wel regio-gebonden blijven:  
“Iedereen – ook uit andere rayons –  
kan op activiteiten inschrijven”, zegt hij. 
Onder de voorloper van de VO-ING 
werd de regio waarvan Frits deel 
uitmaakte voornamelijk geleid door 
NN’ers en met hen had hij als bankman 
minder feeling. Dat was ook het geval 
toen hij nog bij ING werkte. “Ik heb 
gewerkt op onder andere de locaties 
Delftse Poort in Rotterdam en Haagse 
Poort in Den Haag. In Delftse Poort 
werken hoofdzakelijk verzekerings-
medewerkers.”

Van NMB naar ING
In mei 1969 begon Frits na een be-
roepskeuzetest bij het arbeidsbureau 
van NMB. “Vanwege mijn cijfermatig 
inzicht”, zegt Frits. “Het plaatselijke 
kantoor had nog zijn eigen giro-afdeling 
met een eigen girorekening. Later zijn 
deze activiteiten gecentraliseerd en 
ondergebracht in de BankGiroCentrale 
(later InterPay) die het betalingsverkeer 
met de Postcheque- en Girodienst  
regelde. Daardoor en als gevolg van  
reorganisaties ben ik cursussen gaan 
volgen bij LOI en PBNA. Mijn laatste 
functie bij ING was helpdeskmede-
werker voor operationele problemen  
bij automatiseringstoepassingen.” 

Hobby’s
Frits: “Ik hou van sport en in het bij-
zonder van voetbal en kijk graag naar 
wedstrijden van plaatselijke clubs. In 
mijn woonplaats werd Dirk Kuijt, speler 
van Feyenoord, geboren.” Daarnaast is 
Frits vrijwilliger bij het Katwijks Museum 
met veel oudheidkundige voorwerpen 
uit de rijke Katwijkse vissershistorie 
zoals klederdrachten.
(Hans Nijenmanting)

MIJN DRIVE

‘‘Het gaat om mensen 
te helpen en  
leden te ontmoeten’

Frits Dijkdrenth, ledenraadslid rayon West
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1914
Commissie Sociaal Economische Belangen

Subliempakketverzekering nu  
met keuze uit veel verzekeraars
VOOROP beloont veilig rijden extra

Was het tot nu toe zo dat per soort 
verzekering meestal één verzekeraar 
werd aangeboden, de Subliempakket-
verzekering voor onze leden biedt nu 
keuze uit een groot aantal verzekeraars. 
Daarnaast hebben wij VOOROP, een 
zogenoemde rijgedragautoverzekering, 
aan het pakket toegevoegd. Daarover 
straks meer. 
Jan Hoogvliet is als voorzitter van de 
commissie Sociaal Economische Belan-
gen vanuit VO-ING nauw betrokken bij 
de nieuwe pakketverzekering. Hij zegt: 
“De markt voor schadeverzekeringen 
is heel erg in beweging. Premieverho-
gingen zijn aan de orde van de dag. 
Beperken wij ons aanbod tot een enke-
le verzekeraar, dan prijzen wij onszelf 
uit de markt. In dat kader is belangen-
behartiging er ook voor zorgen dat 
de leden kunnen kiezen uit een ruim 
aanbod van kwalitatief hoogstaande 
schadeverzekeringen.” 

Keuze en advies
Meer keuze, wordt het dan lastiger? 

Neen, zeker niet. Door het toepassen 
van slimme technologie wordt na het 
invullen van een beperkt aantal basis-
gegevens per verzekeringsproduct een 
drietal opties geselecteerd. Verzeke-
ringstechnisch en prijstechnisch zijn dit 
opties die veelal het beste bij uw situatie 
passen. U heeft ook de mogelijkheid nog 
meer opties te bekijken. Is het kiezen 
toch moeilijk of zijn er vragen over de 
verzekeringen? De deskundige adviseurs 
van RISK Direct zitten, tijdens kantoor-
uren, voor u klaar om u te helpen. 
Tony Dingemanse is adjunct-directeur bij 
RISK: “Onze adviseurs zijn prima in staat 
om mee te denken met de leden van 
de vereniging en hen te adviseren over 
de verzekeringsdekking die bij hen past. 
Aarzel dus niet om ons te bellen of en 
dat is wellicht nog beter, op onze site een 
afspraak in te plannen. Wij nemen echt 
de tijd voor u en het kost u niets meer!” 

De Subliempakketverzekering 
De Subliempakketverzekering voor 
VO-ING-leden bestaat uit 8 veel voorko-

mende particuliere schadeverzekerin-
gen: auto, woonhuis, inboedel, aanspra-
kelijkheid, rechtsbijstand, doorlopende 
reis, motor en toercaravan. 
De verzekeringen in het pakket kunnen  
op een simpele manier worden afge-
sloten. Via de speciale webpagina van 
VO-ING op de site van RISK Direct. Na 
het invullen van een beperkt aantal 
vragen, maakt u de keuze uit het ruime 
aanbod. De pakketverzekering kan 
direct online worden afgesloten, maar 
wellicht is het verstandig om eerst 
de offerte naar uw mailadres te laten 
versturen. U kunt alles rustig doorlezen 
en vervolgens online de offerte omzet-
ten in een polis. Niet zo goed thuis op 
internet? Neem telefonisch contact op 
met de adviseurs van RISK Direct. Ook 
in deze situatie kunnen zij helpen. 

Pakketkorting 
Een kwalitatief hoogstaande dekking 
en een interessante premie is slechts 
een deel van het verhaal. De Subliem-
pakketverzekering voor VO-ING -leden 

In februari 2017 hebben wij u geïnformeerd dat de VSI Pakketverzekering  
een gedaantewisseling heeft ondergaan en dat de naam is gewijzigd. Dat heeft 
te maken met de nieuwe vereniging, maar het belangrijkste is dat wij,  
in samenspraak met onze partner RISK Direct, veel meer keuze bieden.

Interview
 Met Hans van Buiten

9
COMMISSIE SEB 
  Subliempakketverzekering nu met keuze  
uit veel verzekeraars

  Voordelen die de Pensioencommissie  
leden biedt 7
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biedt nog een extra: de pakketkorting. 
Vanaf twee verzekeringen in het pakket 
krijgt u deze korting. De maximale 
korting bedraagt maar liefst 15%! De 
pakketkorting wordt verleend over alle 
verzekeringen in het pakket. Ook over 
de autoverzekering. Een uitzondering 
hierbij is de rijgedragautoverzekering 
onder de naam VOOROP. 

VOOROP
De naam van de rijgedragautoverze-
kering is al een paar keer gevallen: 
VOOROP. Jan Hoogvliet: “Wij zijn blij dat 

wij ook deze autoverzekering in de  
pakketverzekering kunnen aanbieden. 
Wij denken dat er onder de leden van 
VO-ING genoeg mensen zijn bij wie 
deze autoverzekering past. U moet zich 
wel even in de specifieke eigenschap-
pen van dit product verdiepen, zie ook 
onze korte samenvatting hieronder.” 
VOOROP is een betrekkelijk nieuw 

type autoverzekering waarbij het eigen 
rijgedrag centraal staat. Wie rustig en 
netjes rijdt, krijgt naast de no-claimkor-
ting een extra korting op de premie. U 
krijgt een zogenoemde Chipin die u op 
een simpele manier in de auto plugt. 
De Chipin meet tijdens het rijden uw 
rijgedrag op onder meer de snelheid, 
de manier van optrekken en remmen 
en hoe u de bochten neemt. Blijkt dat 
u toch een minder veilige rijder bent, 
dan is dat van negatieve invloed op de 
hoogte van de premie. 
Nationale-Nederlanden is de risico-

drager van deze autoverzekering en 
RISK Verzekeringen is als gevolmach-
tigde betrokken bij de ontwikkeling en 
de verkoop van de polis. Ook wordt de 
schadebehandeling door RISK Verzeke-
ringen uitgevoerd. 
Tony Dingemanse is vanaf het begin 
betrokken bij VOOROP: “Deze autover-
zekering met een lage basispremie kan 

zowel voor de jongere als de oudere  
bestuurders interessant zijn. Wij 
kennen ook geen maximumleeftijd bij 
acceptatie.” Tony heeft ook nog een 
tip: “Kijk voordat u de verzekering in 
het pakket onderbrengt eerst eens 
op www.voorop.nl. Daar vindt u alle 
informatie. Sluit daarna de polis in het 
pakket. U krijgt weliswaar geen pakket-
korting over de premie van VOOROP, 
maar de polis telt wel mee bij het 
bepalen van het aantal verzekeringen 
en daardoor voor de hoogte van de 
pakketkorting.”

Informatie: klik via de website van onze 
vereniging, www.vo-ing.nl, door naar  
de speciale webpagina van RISK Direct. 
Telefonisch is RISK Direct van maandag  
tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 
17.00 uur onder telefoonnummer  
030 - 634 62 46 te bereiken. Mailen kan 
natuurlijk ook: vo-ing@riskdirect.nl

UIT DE COMMISSIES
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Uitgesproken en opvallend, mede door zijn lengte van bijna twee meter. Zijn netwerk is  
indrukwekkend: scheidend voorzitter van de commissie Ledenbinding Hans van Buiten  
vindt samenwerken met mensen het leukste wat er is. Buiten de VO-ING en VO-NN is er  
nog genoeg werk aan de winkel.

In 2013 trad Hans van Buiten aan bij 
de VSI om mee te denken over de toe-
komst. Al snel constateerde hij dat ‘het 
ING Pensioenfonds een goed bedrijf 
is en dat het goed is om als vereniging 
over de belangen te waken’. Maar hij 
vond de doelgroep voor de vereniging 
van ‘alleen maar gepensioneerden te 
klein’. Dus schreef hij samen met de 
commissie en plan om de doelgroep 
uit te breiden naar oud-medewerkers 
die tenminste veertig jaar oud waren, 
tien jaar in dienst waren geweest en 
pensioenrechten hebben maar nog 

niet zijn gepensioneerd. In de wandel-
gangen worden dit ‘slapers’ genoemd, 
liever spreken betrokkenen in de  
vereniging van ex- of voormalige 
ING-medewerkers. 
In samenwerking met ING werden door 
de commissie Ledenbinding 27.000 van 
die oud-medewerkers gedurende twee 
jaar vier keer aangeschreven met de 
uitnodiging om lid te worden. Resul-
taat: ca 2.000 nieuwe leden. Zonder 
over drijven mag dit een groot succes 
worden genoemd.

In zijn huis in Noordwijk vertelt  
Hans (66) over zijn dagelijkse werk. 
Want hij is nogal druk met onder meer 
de bestuursfunctie voor Noordwijk 
Marketing.
 
Heb je nog meer banen?
Hans: “Samen met vijf partners heb ik 
Buytengewoon opgericht, een bedrijf 
dat mensen die in een sociale werk-
plaats werken aan een reguliere baan 
helpt. Samen met de Stichting Nelis 
hebben we al tientallen mensen aan 
een nieuwe werkplek geholpen.”

Interview

‘Ik kom uit de wereld van  
‘regel het en zeur niet’’
Scheidend voorzitter van Commissie Ledenbinding Hans van Buiten

Commissie Pensioenen

Welke voordelen biedt de  
Pensioencommissie aan de leden?
Belangenbehartiging is een van 
de belangrijkste redenen voor het 
bestaan van de verenigingen VO-
ING en VO-NN. De betrekkelijk lage 
jaarlijkse contributie van €21,- levert 
in elk geval kortingen op (zorg)verze-
keringen op, en scherpe aanbiedin-
gen van goede wijnen.
De inzet van de Pensioencommissie 
leidt zeker niet tot kortingen, want 
dat is het spookbeeld al een aantal 
jaren van veel gepensioneerden en 
slapers van verschillende pensioen-
fondsen, waaronder de grootste!
Wij hebben door onze inzet de 

regelmatig met hen.
•  De leden van de Pensioencom-

missie zijn qua kennis en ervaring 
gesprekspartners op het niveau 
van Besturen Pensioenfondsen 
en minimaal gediplomeerd op 
SPEN-A of gelijkwaardig niveau.

Leden kunnen ervan verzekerd 
zijn dat de Pensioencommissie de 
belangen van de leden zal blijven 
behartigen, zowel voor de gepensi-
oneerden als voor de wie nog niet 
pensioengerechtigd is.
(Wim Evers, voorzitter  
Pensioencommissie)

volgende voordelen voor de leden te 
weten te bereiken:
•  Wij houden de belangen van deel-

nemers Pensioenfonds ING (PFI) 
scherp in de gaten. 

•  Wij hebben in 2014 extra 40% van de 
indexatie over 2013 gerealiseerd.

•  Wij traden als medeonderhandelaar 
op bij de verzelfstandiging van de PFI.

•  Wij zitten aan tafel met het bestuur 
van de PFI, naast de werkgever(s), 
vakorganisaties en de COR.

•  Wij leveren goede kandidaten voor 
het bestuur van de PFI en het Verant-
woordingsorgaan PFI en overleggen 

>
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Dat klinkt ondernemend…
“Ja ik ben een entrepreneur. Binnen 
ING en NN had ik verschillende com-
merciële banen en ooit was ik directeur 
Marketing en Sales van ING-assu-
rantiekantoren. Ik kom uit de wereld 
van ‘regel het en zeur niet’. Dat botst 
bij Buytengewoon nog wel eens met 
ambtenaren die volgens regels hande-
len. Via de Stichting Nelis zorgen we dat 
wajongers, gamers en ex-verslaafden 
worden opgeleid tot schoonmakers. 
Voor Noordwijk hebben we een kopie 
gemaakt van de ‘groene cirkels van 
Heineken’; dat is een denktank van 
deskundigen, politici en betrokkenen 
die oplossingen uitwerkt om Noordwijk 
energieker te maken. We gaan nu met 
de gemeente samenwerken en tal van 

maatschappelijke organisaties doen 
mee. En oh ja, ik ben ook organisator 
en redacteur van het regionale radio-
programma ‘Bij Wilma’ in het Cultuur-
café, wekelijks van haf vijf tot zes.”
 
Het gaat ook steeds om  
samenwerken…
“Samenwerken met mensen, samen 
iets bereiken, dat is wel het leukste dat 
er is. Ik ben goed in het op gang krijgen, 
iets neerzetten en iets in beweging krij-
gen. Dit altijd samen met anderen!”
 
Welke taak ligt er voor je opvolgers?
“Ik denk dat we de contacten binnen 
ING en NN verder zouden kunnen 
verstevigen. Hoewel de huidige werk-
nemers van deze bedrijven het domein 
zijn van de vakbonden en niet van onze 
verenigingen, kan de bekendheid van 
VO-ING en VO-NN bij deze organisaties 
nog wel wat omhoog. Er zijn veel goede 
contacten, dus de mogelijkheden voor 
een mooie samenwerking liggen er.”
 
En hoe gaat het met je saxofoonspel?
“Dat is een hobby die tien jaar geleden 
begon. Met een vriendenclub van ne-
gen mensen besloten we een band op 
te richten. Maar we hadden nog nooit 

een instrument vastgehouden en kon-
den geen noot lezen. Iedere zaterdag 
om acht uur ’s ochtends zijn we samen 
gaan oefenen. Ik op de tenorsax. In één 
jaar hebben we drie nummers geleerd 
en die hebben we voor een zaal met 
300 man gespeeld. Toen het publiek 
daarna ‘we want more!’ riep konden we 
niets meer spelen! We hebben een mu-
ziekleraar aangetrokken en we oefenen 
nog wekelijks op donderdagavond en 

zaterdagochtend. We hebben intussen 
met onze optredens zo’n 25 duizend 
euro opgehaald voor goede doelen. 
Je vindt ons op facebook als De Band 
Noordwijk. Laatst stonden we in Hel-
mond voor 700 man. De opbrengst gaat 
nu naar de Stichting Look good feel 
better, voor schoonheidsspecialisten 
die vrouwen met kanker een schoon-
heidsbehandeling geven.”
(Ewald Wagenaar)

Mensenwerk
Hans van Buiten (66) heeft veel commerciële functies bekleed hij bij ING 
en NN. Zijn laatste was directeur Marketing en Sales voor de ING-assu-
rantiekantoren in de regio Groot-Amsterdam en Den Haag. Hij was kort 
na zijn afscheid op 60-jarige leeftijd directeur van een sociale werkplaats 
in Leiden en is nu partner in het bedrijf Buytengewoon dat reguliere ar-
beidsplaatsen creëert voor mensen die in een sociale werkplaats werken. 
Daarnaast is hij bestuurslid van Noordwijk Marketing dat de promotie 
van Noordwijk verzorgt en voorzitter van Groene Cirkels Noordwijk en 
Duin en Bollenstreek. In zijn vrije tijd oefent en speelt hij met De Band 
Noordwijk voor goede doelen.
Hans is weduwnaar en heeft twee dochters en twee kleindochters,  
“de belangrijkste vrouwen in mijn leven”. 

“Samenwerken met mensen, 
samen iets bereiken, dat  

is wel het leukste dat er is”

UIT DE COMMISSIES
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Tekenaar van Jip en 
Janneke te frivool?

Sophia Maria Westendorp, roepnaam Fiep, werd ruim 100 jaar geleden op 
17 december 1916 geboren in Zaltbommel. Zij werd bekend als de tekenaar 
van Jip en Janneke. Maar ze tekende ook voor ING’s rechtsvoorganger 
Rijkspostspaarbank. Haar verjaardag is aanleiding aandacht te besteden 
aan haar kenmerkende tekenstijl en een deel van haar werk bevindt zich 
in de collectie van het Bedrijfshistorisch Archief ING.

In juni 1959 heeft Reclamebureau 
Nijgh en Van Ditmar een campagne-
voorstel voor de Rijkspostspaarbank 
(RPS). Zij suggereren om mej. Westen-
dorp een ontwerp voor een affiche te 
laten maken: “Het Postkantoor… Uw 
Spaarbank… U moet er tóch heen”. 
Westendorp leverde een affiche met 
een netjes aangeklede postbode, maar 
tekende daarnaast een loket met een 
meisje in een strapless jurkje. Dat vond 
de directie te gewaagd en er zat niets 
anders op dan het dametje zedig aan te 
kleden met een jurkje dat haar schou-
ders bedekte. 

Advertenties in dag- en  
nieuwsbladen
Fiep Westendorp tekende daarnaast 
nog 25 advertenties voor de landelijke 
dag- en nieuwsbladen. De teksten  
waren van copywriter Bob Klijnveld en 

Fiep tekende de beschreven situatie: 
“twee verpleegsters” of “monteurshulp-
je bij benzinepomp”. Het september/
oktobernummer 1959 van het perso-
neelstijdschrift van Rijkspostspaarbank 
‘Spaarcommentaar’ werd helemaal 
gewijd aan sparen en de vijfmiljoenste 
spaarder. Veel van de illustraties zijn 
gemaakt door Fiep.

In 2017 wordt op verschillende manier 
aandacht besteed aan ‘100 jaar Fiep’. 
Een overzicht van de activiteiten staat 
op www.100jaarfiepwestendorp.nl. 
Daarnaast zijn er nieuwe producten 
in de webshop en bij de HEMA, een 
minitentoonstelling reizend langs 80 
Nederlandse bibliotheken en is er een 
speciale Fiep-bus die door het land rijdt. 
(Tekst en foto’s van het Bedrijfshistorisch 
Archief ING,  
bedrijfshistorisch.archief.ing@ing.nl)

Fiep Westendorp tekende voor de Rijkspostspaarbank

UIT HET ARCHIEF
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Het was een geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst van de 
VO-ING begin dit jaar in het party- en vergadercentrum 
Lommerrijk aan de Bergse Plas in Rotterdam.

In zijn openingstoespraak noemde be-
stuursvoorzitter Age Knossen de doel-
stellingen van de vereniging waaronder 
de organisatie van sociale activiteiten. 
Voor de eerste helft van dit jaar waren 
alle twintig activiteiten al volgeboekt. Hij 
wees erop dat naar verwachting vanaf 
begin maart voortaan de inschrijving 
voor bijeenkomsten via de site  
www.vo-ing.nl gaan. En verder on-
derstreepte hij dat alle leden welkom 
zijn bij de rayonactiviteiten, ook bij die 
buiten hun eigen rayon. Belangenbe-

hartiging op pensioenterrein is een 
andere activiteit voor de leden. Het 
Pensioenfonds ING is een gesloten 
fonds, er komen geen nieuwe leden bij, 
er vallen alleen maar deelnemers af. 
Het is een van de best presterende pen-
sioenfondsen in Nederland, aldus Age 
die verder vertelde dat arrangementen 
met ING Bank, NN, zorgverzekeraars en 
tussenpersoon RISK – de laatste onder 
meer met een nieuwe autoverzekering 
op basis van rijstijl – ook onderdeel zijn 
van de belangenbehartiging.

40-65 jarigen
Als aparte groep voor wie de vereniging 
zich wil inzetten, aldus Age, zijn oud-me-
dewerkers van de bank die, zo blijkt ook 
uit cijfers van het UWV, moeilijk elders 
weer aan de slag komen. Dit heeft te ma-
ken met de moeilijke werkgelegenheids-
situatie in de financiële sector. VO-ING is 
bezig een programma uit te werken voor 
deze en andere potentiële leden in deze 
doelgroep om door middel van netwer-
ken te ondersteunen bij het vinden van 
een nieuwe baan op de arbeidsmarkt.

Nieuwjaarsbijeenkomst VO-ING in Rotterdam

“Dit moeten we gauw 
weer eens doen!”

VERENIGINGSNIEUWSVERENIGINGSNIEUWS

| VO-ING belang | Nummer 1, 2017 12



Hans van Hoogenhuijze: 
‘Voor mij is het de eerste keer, zo’n bij-
eenkomst. Ik heb wel wat kritiek op de or-
ganisatie maar had het niet beter gedaan. 
De locatie is prima, want ik woon hier 
twee straten vandaan. Vroeger werkte ik 
bij de interne accountantsdienst van ING.’

Piet Hein Jansen:
‘De onderwerpen waren verschillend  

van aard. Complimenten aan de  
organisatie! De club van Age Knossen 
staat er goed voor. In 1985 heb ik binnen 
ING nog een cricketteam opgezet.’

Marga Barnard:
‘Het is een bekend en aardig verhaal  
van Herman Pleij. Ik ken niet veel  
mensen van ING hier en had liever  
meer bekenden ontmoet.’

Privacy
Herman Pleij, emeritus hoogleraar 
historische Nederlandse letterkunde, 
nam de aanwezigen vervolgens mee in 
zijn beschouwingen over het Nederland 
door de eeuwen heen en de huidige 
staat van het koninkrijk. Veel herken-
bare momenten uit de Nederlandse 
geschiedenis werden belicht. Als voor-
beeld noemde hij dat Nederlanders ‘s 
avonds de gordijnen in hun woonka-
mer niet sluiten. Dat betekent nog niet 
dat je onaangekondigd op visite kunt, 

aldus Herman Pleij. Nederlanders 
zijn zeer gesteld op hun privacy en 
houden afstand. Er zal dus eerst een 
afspraak moeten worden gemaakt 
om dan na zo’n bezoek hetzelfde 
te concluderen als vele aanwezigen 
in de zaal van de nieuwjaarsbijeen-
komst: “Dit moeten we gauw weer 
eens doen!”
(Hans Nijenmanting)

Opgetekend door Hans Nijenmanting tijdens 
de nieuwjaarsbijeenkomst.

Wat vonden zij ervan?

Meer informatie, opgeven en 
reserveren: via de site  
www.vo-ing.nl. Hebt u geen 
internet of e-mail? Vraag dan 
per post reserveringsinformatie 
aan: VO-ING, postbus 499, 1400 
AL Bussum. (Let op: vol = vol.)

19 maart – Distilleerderij  
Hooghoudt – Groningen
Rayon Noord organiseert van 
13.30-15.00 uur voor maximaal  
50 deelnemers een bezoek aan de 
Groningse distilleerderij Hoog-
houdt die sinds 1888 diverse 
dranken en siropen produceert. 
Kosten: €4,50 p.p..

23 maart – Stadswandeling  
Historisch Amersfoort
Met 380 rijks- en 275 gemeentelij-
ke monumenten biedt Amersfoort 
de historisch geïnteresseerde 
een interessante stadswandeling. 
De ongeveer twee uur durende 
rondleiding door de keistad begint 
om 13.00 uur met verzamelen 
en een gezamenlijke lunch. Er 
kunnen maximaal 30 deelnemers 
meedoen. Kosten: €12 p.p. 

28 maart – Unesco Forteiland  
– IJmuiden
Het 4 ha grote Forteiland is nu 
een oase van rust en Unesco We-
relderfgoed met een boeiende ge-
schiedenis die goed geëxposeerd 
wordt. Vertrek is om 13.45 uur per 
boot vanuit de haven in IJmuiden. 
Op het eiland volgt voor maximaal 
50 deelnemers een rondleiding 
van ca 2 ½ uur. Aansluitend bij 
terugkomst in IJmuiden is er de 
mogelijkheid gezamenlijk te dine-
ren. De kosten: €49 p.p. inclusief 
diner en €30 p.p. exclusief diner.

11 april – Nationaal Militair 
Museum – Soesterberg
Op het voormalige militaire vlieg-
veld Soesterberg (Utrecht) bevindt 
zich het Nationaal Militaire Museum 
met alles wat met de defensie van 
ons land te maken heeft. De excur-
sie (maximaal 160 deelnemers) be-
gint met rondleidingen vanaf 9.30 
uur en om 13.00 uur wordt er een 
broodjeslunch verzorgd. Kosten: 
€20 p.p. en voor houders van een 
museumkaart €10 p.p. 

Agenda VO-ING
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Een gesprek met oud-ING’er Jean-Paul van Bemmel (57), docent Frans aan 
het Sweelinck College in Amsterdam, over zijn vak en zijn ontmoeting met 
oud-president Barack Obama als een hoogtepunt in zijn leven. 

Ooit studeerde Jean-Paul – hij heeft de 
Nederlandse en Franse nationaliteit 
– muziekwetenschappen, en rechten. 
“In de praktijk bleek studeren toch niet 
te combineren met mijn privéleven”, 
moest hij vaststellen, waarna hij ermee 
stopte. Toch werkte hij in zijn schaarse 
vrije tijd mee aan een beeldklankpro-
gramma van de VPRO. “Ik had een idee 
voor een radioprogramma over muziek 
van Franse overzeese gebiedsdelen 
in de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Ik koos de muziek uit en schreef de 
teksten die door een professionele 
radiostem werden uitgesproken.” 
Jean-Paul ging werken bij de Rijkspost-
spaarbank, later Postbank en ING waar 
hij op diverse afdelingen heeft gewerkt. 
Maar het beviel hem uiteindelijk niet. 
Hij wilde eigenlijk wel weg bij de bank, 
maar de zekerheid van vast werk en 
een vast inkomen weerhielden hem de 
stap te maken.

Vastberaden keuze
Hij ondernam een reis naar Japan 
om, zoals hij zegt, “zijn hoofd leeg te 
maken”. In het land van de rijzende zon 
wist hij het opeens heel zeker, hij wilde 
leraar worden. “Ik had al diploma’s 
en werkervaring. In het verleden had 
ik een docentenopleiding gevolgd en 
lesgegeven bijvoorbeeld aan expats in 
Wassenaar.” Bij zijn terugkeer sollici-
teerde hij en ging aan de slag bij het 
Sweelinck College in Amsterdam. “In 
begin was het heel zwaar”, ondervond 

hij. “Ik kreeg te maken met moeilijke 
leerlingen die autistisch waren of een 
andere cultuurachtergrond hadden.” 
Maar na verloop van tijd ging het beter. 
Na zeven jaar werd hij gevraagd om 
leerjaarcoördinator te worden; hij 
stuurt nu mentoren aan. “Ik ondervind 
nu meer eer van mijn werk ook qua 
verdiensten. Ik organiseer en adviseer 
en heb een goede omgang met mijn 
collega’s.” 
Kort voor het interview kwam hij met 
leerlingen terug van een dagje uit met 
de trein naar Lille, net over de Belgische 
grens in Frankrijk. Die trip organiseerde 
Jean-Paul als leerelement voor leer-
lingen om op een ontspannen manier 
taalervaring op te doen. 
Er zijn ook minder leuke kanten aan 
het leraarschap, zoals slechtnieuwsge-
sprekken over kinderen die van school 
gestuurd moeten worden of con-
fronterende gesprekken met ouders. 
“Agressie en emoties die alle kanten 
opgieren”, aldus Jean-Paul. Toch kiest 
hij voor een humane benadering om 
met aanvaringen om te gaan. 

Barack Obama
“Krankzinnig”, zo typeert Jean-Paul de 
ontmoeting van zijn schoolklas met 
Barack Obama. Bij velen zal het bezoek 
nog op het netvlies staan dat de inmid-
dels oud-president van de Verenigde 
Staten op 24 maart 2014 aan het Rijks-
museum bracht. Was het alleen maar 
de indrukwekkende wijze waarop de 

delegatie met veel vertoon van macht, 
zoals gevechtshelikopters, bij het muse-
um landde met in het kielzog zwaar be-
pantserde limousines. “Het is bekend”, 
vertelt Jean-Paul, “dat bij elk bezoek dat 
Obama aan een land brengt, hij een 
ontmoeting wil hebben met kinderen. 
De keuze voor het Sweelinck College 
was snel gemaakt omdat het tegenover 
het Amerikaanse consulaat ligt en de 
Amsterdamse burgemeester Eberhard 
van der Laan vaker een bezoek heeft 
gebracht aan de school.” 
Vooraf werd iedereen om veiligheidsre-
denen uitvoerig gescreend: leerlingen 
en docenten. Op de ochtend van het 
bezoek stonden ze voor de ingang van 
het Rijksmuseum opgesteld. Jean-Paul 
met een herdenkingsboek en pen. Hij 
wilde per se een handtekening van 
Obama. Toen een Amerikaanse security 
agent hem daarmee zag was zijn wei-
gering subiet: “No, Sir”. Maar daarmee 
nam Jean-Paul geen genoegen. ‘Tom 
Poes, verzin een list’, dacht hij bij zich-
zelf. “Snel gaf ik het boek en de pen aan 
een leerlinge die voor mij stond en ik 
fluisterde haar op besliste toon toe dat 
zij om een handtekening moest vragen: 
‘Nu, nu moet je het doen!’ De lumineuze 
ingeving bleef niet onbeantwoord. Ba-
rack Obama plaatste zijn handtekening 
met de opdracht Dream big dreams. De 
originele tekst van deze woorden en de 
handtekening werden uitvergroot en 
hangen nu op een prominente plaats 
in het Sweelinck College. Nog mooier: 

Ex-Postbanker Jean-Paul van Bemmel ontfutselde 
Barak Obama zijn handtekening

‘Dream big dreams’ 
Was getekend Obama

OUD-COLLEA’S
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Jean-Paul van Bemmel, 
ex-Postbanker is nu 

leerjaar coördinator bij 
het Sweelinck College  

in Amsterdam.

In memoriam
De vereniging is voor haar mutaties in het 
ledenbestand afhankelijk van de informatie 
van de leden zelf. En in geval van overlijden van 
informatie hierover van de nabestaanden. Het komt 
voor dat we wél een overlijden doorkrijgen maar 
niet de overlijdensdatum. De volgende leden zijn 
ons in de achterliggende periode ontvallen.

Mw. P.E. Boender,  
‘s-Gravenhage
Dhr. A.G.M. Bult (92), Hilversum
Mw. D.C. Dijksman-Lucas (89), 
Valkenburg Lb
Mw. J.H. Dost-Tissing (85),  
Groningen
Dhr. M. van der Eijk (78), Arnhem
Mw. W.P. Feenstra-Bal (96),  
Zoetermeer
Mw. H. van Garderen-Jansen (85),  
Doorn
Dhr. T. Groen (72), Tiel
Dhr. J.C. Hoogland (76), Purmerend
Dhr. A.P. van der Horst (88),  
Oosterbeek

Dhr. W.E. Jansen, Nijmegen
Dhr. J. de Jong (80), Vlaardingen
Mw. C. Knufman-Blok (62), Hoorn
Dhr. P.J. Koopmans (86), Almere
Dhr. J.B. Kuyper (66), Bussum
Dhr. T.M. van der Mee (82), Arnhem
Mw. C.C.T. Pleyte-Pessel, Gasselte
Dhr. L.B. Schrompf (86), Dokkum
Dhr. W.R. van der Tol (86),  
‘s-Gravenhage
Mw. A.J.M. Tollenaar-Plaum (82), 
Voorburg
Dhr. I. Willems (84), Hierden

In de afgelopen periode zijn 47 oud-collega’s lid 
geworden van de VO-ING. Hierbij worden zij van 
harte welkom geheten bij onze vereniging.

Dhr. E.C.R. van Aalst, Zelhem
Dhr. G.M.J. Appel, 
Heerhugowaard
Dhr. F.A. Blom, Apeldoorn
Mw. G.C.A.M. Bos-Vonk, 
Pijnacker
Dhr. R.L.M. de Bree, Benthuizen
Dhr. J. Brouwenstijn, Leiden
Dhr. A.W. Claassen, Susteren
Dhr. L. Coenraadts, leiden
Mw. C.C. van Doorn-Hessels, 
Hoofddorp
Dhr. J.C.J. Foppen, Baarn
Mw. R. Galan, De Bilt
Dhr. H.J.M. Godschalk, Didam
Dhr. J. den Hartog, Leiden
Dhr. A.P. Hendriks, Stolwijk
Dhr. C.P.A. Hilhorst, Achterveld
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Nieuwe leden

Obama’s gevleugelde woorden staan 
voortaan afgebeeld op de diploma’s 
die aan geslaagde leerlingen worden 
uitgereikt. Yes we can…

Passies
Jean-Paul heeft een voorliefde voor rei-
zen die hem over de hele wereld naar 
niet alledaagse bestemmingen voert. 
Zoals naar Alaska, enkele maanden 
geleden. Daar sliep hij in een tentje, 
helemaal alleen, in een omgeving dat 
het territorium is van grote grizzly-
beren. Erg lekker geslapen heeft hij 

niet. Ook tuinieren is zijn grote hobby. 
De directe omgeving in de Jordaan in 
Amsterdam waar hij woont heeft hij 
groener gemaakt met de aanplant van 
exotische bomen en planten. “Eigen-
lijk is het illegaal, maar de Gemeente 
Amsterdam ziet ook wel dat de buurt 
er groener van wordt”, verdedigt Jean-
Paul zijn inspanningen. “Ik maak actief 
deel uit van de werkgroep ‘Meer groen 
in de Jordaan’. Deze werkgroep orga-
niseert jaarlijks een open tuinendag in 
de Jordaan. Mensen kunnen dan op 
eigen gelegenheid diverse privétuintjes 

bezoeken van mensen die in de Jordaan 
wonen.” Hij heeft nu zaden van wilde lu-
pinen en zijn vrouw bracht onlangs een 
cederboompje mee uit Libanon. Die wil 
Jean-Paul gaan planten bij zijn tweede 
woning in Marken waar hij afwisselend 
woont. Daar kan hij genieten van het 
weidse uitzicht over het water en onder 
de indruk raken wanneer ‘s winters bij 
invallende dooi hij het ijs op de wal ziet 
kruien. Tenslotte is oost west, thuis 
best; daar is geen woord Frans bij.
(Hans Nijenmanting)

Wij wensen de nabestaanden veel kracht  
bij het verwerken van dit verlies.
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‘Ik wilde al langer mijn memoires 
schrijven. Eigenlijk is het niet zozeer 
een liefhebberij maar een idee dat uit 
innerlijke drang is ontstaan. De autobio-
grafie omvat drie fasen in mijn leven: 
jeugd, volwassenheid en de periode 
vanaf mijn zestigste tot nu. Ik behoor 
tot de vrijmetselarij en daar krijg je de 
opdracht om bij comparities, bouw-
stukken, zelf geschreven stukken aan te 
leveren onder andere door zelf memoi-
res te schrijven. Mijn levensbeschrij-
ving breng ik in boekvorm en in eigen 
beheer uit. Het heet ‘Toch een kwartje’. 
De keuze voor deze titel is omdat ik van 
eenvoudige komaf ben: mijn vader was 
havenarbeider. Wij waren ‘dubbeltjes’. In 
mijn jonge jaren ben ik instrumentma-
ker en elektricien geweest, maar later 
overnieuw begonnen. Eerst heb ik mavo 
gedaan en daarna atheneum. Het leren 
ging mij vrij simpel af. Daarna heb ik aan 
de universiteit rechten gestudeerd. En 
dat alles in de avonduren. Zodoende 
ben ik toch een ‘kwartje’ geworden. Op 
mijn zestigste ben ik bij ING weggegaan 
– mijn laatste afdeling was Opleiding 
– en begonnen met mijn eigen bedrijf 
voor financiële en juridische advisering: 
De Haan & de Graaf bv. De bedrijfsnaam 
leek mij wel een leuke woordspeling op 
mijn achternaam. Twee voor de prijs 
van één. Ik ben nu 73 en doe dit werk 
nog steeds. Sinds twee en een half jaar 
ben ik hertrouwd. Uit mijn vorige en dit 
huwelijk heb ik drie kinderen.’
(Hans Nijenmanting)

Geïnteresseerden kunnen de autobiografie 
via email te bestellen bij Kees Hanegraaf: 
keeshanegraaf@hetnet.nl.

Toch een kwartje 
geworden
Kees Hanegraaf (73)  
schrijft zijn memoires
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