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25 juli – Drentse Fiets4daagse
Vanaf sportpark Ezinge in Meppel wordt met de VO-ING- 
afdeling Noord Nederland een fietsdag georganiseerd 
tijdens de Drentse Fiets4daagse. Er kunnen 80 mensen 
deelnemen en een introducé is toegestaan. De kosten be-
dragen €30. De route heeft een lengte van 40 km. E-bikes 
zijn toegestaan. 
Inclusief lunch en 
Chinees buffet. 

Opgeven:  
zie info op de site 
www.vo-ing.nl.

3 KORT NIEUWS
 Evenementen

4 LEDENDAG

8 EXCURSIES
  Netwerkbijeenkomst in Artis
  Van paprika’s tot bloembollen
  Wandelen naar de Pyramide

10 MIJN DRIVE
  Roelof Huls helpt kinderen met  
de Groene Wensboot

13 VERENIGINGSNIEUWS

14  UIT HET ARCHIEF – FILM BANKIER  
VAN HET VERZET

   Hoe de Rijkspostspaarbank verzet  
pleegde in 1944

15 VERENIGINGSNIEUWS
 VO-ING gaat digitaal
  Inschrijven voor activiteiten:  
zo doet u dat
 Nieuwe en overleden leden

16 MIJN CREATIE
  Dick Roetman (69) is verwoed amateur- 
archeoloog, maar geen schatgraver

Inhoud:

van de 
 voorzitter

Eregalerij

Op 23 mei hebben we onze zeer geslaagde ledendag van VO-ING gehad in theater De Flint in  
Amersfoort. Een dag met een zeer afwisselend programma en natuurlijk ook het hernieuwen van  
vroegere collegiale contacten. De CEO van ING Nederland Vincent van den Boogert die ons bijpraatte 
over hoe ING zich organiseert in een samenleving die steeds sneller verandert en waar steeds meer  
aanbieders van financiële diensten op de markt komen. Bob Homan, hoofd van het ING Investment 
Office die zijn visie met ons deelde over de beweeglijkheid van de beurzen dit jaar. En natuurlijk als  
spetterende afsluiting Mylou Frencken met het programma “Zinloos Zuchten”.

Maar ik wil in deze column vooral stilstaan bij het afscheid van een belangrijke commissievoorzitter en 
drie dagelijks bestuursleden die het gezicht van onze vereniging de afgelopen jaren bepaald hebben.
Jan Hoogvliet die maar liefst elf jaar deel heeft uitgemaakt van de commissie Sociaal Economische  
Belangen (SEB), waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter. In de zittingsperiode van Jan Hoogvliet kwamen 
de personeelsfaciliteiten, mede door de financiële crises en overheidsbemoeienis, steeds meer onder 
druk te staan. Voor personeelshypotheken is het rentevoordeel afgeschaft voor (voormalige) werk
nemers, maar mede dankzij inspanningen van de commissie SEB zijn er compenserende maatregelen 
getroffen. Op het gebied van schade en zorgverzekeringen heeft de commissie SEB speciale overeen-
komsten gesloten met minimaal twee aanbieders. De Ledenraad van VO-ING heeft op voordracht van 
het bestuur Jan Hoogvliet dan ook terecht benoemd tot lid van verdienste.

Hans Kadiks, Paul Barten en Ad Beers vervullen al acht jaar een prominente rol in het bestuur respec-
tievelijk als voorzitter (eerst vicevoorzitter), secretaris en penningmeester. Na de splitsing van onze 
moederbedrijven hebben zij ook de splitsing van de voormalige VSI vormgegeven in twee ver-
enigingen voor oud-medewerkers van ING en de NN Group. Daarnaast is een facilitaire organi-
satie opgericht die beide verenigingen ondersteunt. Voorts zijn secretariaat, ledenadministratie, 
website en de dagelijkse boekhouding geprofessionaliseerd. Dit was voor een vereniging van 
onze omvang niet langer door vrijwilligers te doen. Ook hebben wij als vereniging en met name 
de Pensioencommissie een belangrijke rol gespeeld bij de financiële verzelfstandiging van het 
Pensioenfonds ING. Dankzij die verzelfstandiging en goed bestuur, waarvoor ook leden van VO
ING en VONN onder leiding van Hans Kadiks een belangrijke bijdrage hebben geleverd, hebben 
wij nu een van de best presterende pensioenfondsen van Nederland.
De Ledenraad van VOING was met het bestuur van mening dat Hans Kadiks, Paul Barten en Ad 
Beers een enorme prestatie hebben geleverd om de vereniging VSI te splitsen in twee verenigin-
gen en te professionaliseren om te voldoen aan de steeds hogere eisen van onze leden.
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Aldus Vincent van den Boogert,  
CEO ING Nederland op de VO-ING-ledendag

“We moeten 
‘agiler’ zijn!”

Het stereotiepe beeld van de bankier in 
driedelig donker krijtstreeppak behoort 
tot het verleden. Dat werd nog eens 
duidelijk tijdens de presentatie van 
Vincent van den Boogert, opvolger van 
Nick Jue, als CEO van ING Nederland. 
Hij liet op een sheet zien dat medewer-
kers tegenwoordig casual gekleed gaan: 
kleding die gewoon lekker zit. Zoals dit 
ook bij Google habit is. De bank heeft 
haar strategie geënt op de organisatie 
en werkwijze van deze en andere grote 
wereldwijde platformbedrijven zoals 
Amazon, Starbucks en Uber. Weg met 
de klassieke organisatiemodellen (‘hark-
jes’) waarmee oudING’ers en meer nog 

gepensioneerden vertrouwd waren, 
want “echte disruptie (ontwrichting) 
ontstaat op het snijvlak van disciplines”, 
aldus Vincent. En dus wordt gewerkt in 
squads, tribes en chapters – de presen-
tatie was doorspekt met buzzwoorden 
(een modewoord dat geen duidelijke 
betekenis heeft, HN). En het zijn veelal 
‘jonge honden’ die het personeelsbe-
stand van ING vormen en in aantal zijn 
ze kleiner dan de oudmedewerkers, zo 
blijkt uit een statistiek. Want de wereld 
om ons heen verandert in rap tempo, 
hield Vincent VO-ING-leden en andere 
belangstellenden in het geheel gevulde 
De Flint voor. 

Platformen in plaats van merken
Platformen worden door meerdere 
partijen, organisaties of afdelingen ge-
bruikt op sector of hoger niveau. Het is 
een nieuwe digitale organisatievorm die 
het niveau van de individuele organisa-
tie overstijgt. Een resultaat daarvan zijn 
de geldautomaten die binnenkort hun 
merk (ING, ABN Amro, Rabo) verliezen 
en merkneutraal worden. Winkelen 
zonder betaalpas zal de toekomst zijn: 
overal in de winkel zijn dan sensoren 
die aantallen, gewicht en voorraad re-
gistreren. Verlaat je de winkel – kassa’s 
zijn er dan niet meer – dan worden je 
aankopen via je smartphone van je 

LEDENDAG

Enkele honderden leden luisterden naar de inspirerende toespraken van Vincent van den 
Boogert, CEO van ING Nederland, voorzitter Age Knossen en Bob Homan, hoofd ING 
Investment Office tijdens een inspirerende ledendag op 23 mei in theater en congrescentrum 
De Flint, Amersfoort. De dag werd afgesloten met een optreden van zangeres-cabaretière 
Mylou Frenken, gitarist Ronald Schmitz en een gezellige borrel.

rekening afgeschreven. Ook zal het 
binnen afzienbare tijd mogelijk zijn om 
op een scherm opdrachten met je eigen 
stem in te voeren in plaats van in te 
typen. “Wij moeten agiler (beweeglijker) 
zijn”, is het credo van Vincent van den 
Boogert, door NIMA onlangs verkozen 
tot ‘Marketeer of the Year 2018’. Het 
moet anders. Ofschoon bankieren in de 
laatste 300 jaar niet is veranderd, zijn 
de producten verworden tot commodi-
ties (bulkgoederen). De toekomst van 
het betalingsverkeer is niet langer het 
exclusieve domein van banken. Andere 
partijen als Fintec, Teltech en Paypal 
zullen mede gaan bepalen dat betalen 
free, instant en perfect moet zijn, aldus 
Vincent.

VO-ING: stand van zaken
Eerder die ochtend onderstreepte voor-
zitter Age Knossen nog eens het belang-
rijkste doel van de vereniging: elkaar 
ontmoeten, stimuleren, iets voor elkaar 

Willemijn Lemaire (88): “Ik heb 
vroeger op het hoofdkantoor van 
NMB Bank gewerkt bij de afdeling 
Personeelszaken van de stafdien-
sten, zoals het Economisch bureau 
en Corporate clients. Voorzitter Age 
Knossen vond ik heel interessant. 
Hij sprak net zo snel als Matthijs van 
Nieuwkerk. Deze ledendag vind ik 
heel interessant.”

Fred van Arkel: “Ik vond de sprekers 
uitstekend. Leuk om alles op een rij-
tje gezet te krijgen. Ook ben ik hier 
om contacten te leggen en het is een 
dagje uit. Mijn werkterrein was de 
itc bij ING.”

Jan Haye (70): “Ik woon tegenwoor-
dig in Penang, Maleisië. Nu ik in Ne-
derland ben had ik de gelegenheid 
om de ledendag te bezoeken. De 
presentatie over de beleggingsstra-
tegie vond ik voortreffelijk. Vroeger 
werkte ik bij de kredietafdeling van 
NMB Bank en bij het directoraat 
Buitenland van ING.”

Otto Selderbeek (70): “Een interes-
sant programma. Ik ben hier ook 
om ex-collega’s te ontmoeten. En 
die zijn er! De presentatie van de 
CEO van ING Nederland vond ik heel 
inspirerend. Ik werkte bij Middelen-
beheer van NMB Bank in Hilversum 
en Naarden-Bussum, daarna bij 
Treasury van ING Bank.”
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Bob Homan, hoofd ING Investment Office: 
vertrouwen in de opkomende markten…

Voorzitter Age Knossen  
wil de vereniging  
“nadrukkelijker voor het 
voetlicht brengen”.

Dagvoorzitter  
Manon Copini.

Humor van zangeres- 
cabaretière Mylou Frenken  
en gitarist Ronald Schmitz.

Afscheid Jan Hoogvliet,  
Hans Kadiks, Paul Barten  
en Ad Beers

Met bloemen van Age werd tijdens de ledendag op 23 
mei in Amersfoort afscheid genomen van verschillende 
bestuurders. Naast Jan Hoogvliet van de commissie Soci-
aal Economische Belangen, namen ook Hans Kadiks, Paul 
Barten en Ad Beers afscheid. De laatsten waren actief in 
de overkoepelende stichting Bovom.
De voorzitter prees Jans “grote inzet en betrokkenheid” 
voor elf jaar inzet als SEBlid waarvan vijf jaar SEBvoorzit-
terschap. “Een ombudsman”. Hij werd eervol benoemd als 
lid van verdienste. 
Hans, Paul en Ad werden geprezen voor hun rol bij de 
“opsplitsing van de VSI en de zorgvuldige begeleiding van 
het transitieproces. Jullie hebben onze belangen goed en 
professioneel behartigd, Hans bij de belangenbehartiging, 
Ad als financiële man en Paul als secretaris en op het 
gebied van communicatie.” Waarna Age alle drie tot erelid 
van de vereniging benoemde.

betekenen. Dat komt volgens hem in 
alle activiteiten terug. Of het nu gaat 
om een bezoek aan museum More of 
het organiseren van een netwerkbijeen-
komst voor collega’s die nog actief zijn 
op de arbeidsmarkt. Maar de vereni-
ging doet natuurlijk veel meer, vooral 
op het gebied van belangenbehartiging. 
Zo is de afgelopen maanden veel ener-
gie gestoken in de verkiezing van de 
leden voor het Verantwoordingsorgaan 
van Pensioenfonds ING. Dit belangrijke 
orgaan oordeelt over beleid en han-
delen van het bestuur van ING Pen-
sioenfonds. Van de vijf vacatures zijn 
maar liefst vier kandidaten gekozen die 
de steun hadden van de verenigingen 
VO-ING en VO-NN. Dat is een resultaat 
om trots op te zijn. Ook kondigde de 
voorzitter een ledenwerfcampagne aan. 
“De belangrijke rol die we voor oud-me-
dewerkers van ING kunnen spelen, 
moeten we op belangrijke momenten 
nog nadrukkelijker voor het voetlicht 
brengen”, aldus Age.

Tot slot werd door hem afscheid geno-
men van vier bestuursleden die hun 
sporen bij de overgang naar de huidi-
ge organisatie van VO-ING meer dan 
hebben verdiend: Jan Hoogvliet werd 
benoemd tot lid van verdienste. Hans 
Kadiks, Paul Barten en Ad Beers werden 
benoemd tot erelid.

Beleggen: in- of uitstappen?
Aan het einde van de presentatie van 
Bob Homan, hoofd ING Investment Of-
fice, werd hem onder hilariteit vanuit de 
zaal de vraag gesteld aan welke vecht-
sporten hij doet. Dat zijn “kickboksen en 
karate”, antwoordde hij. In zijn bijdrage 
als laatste in de ochtend schetste hij 
een beeld van een wereld met positieve 
en bedreigende kanten en de mogelij-
ke gevolgen voor beleggers. Ondanks 
de verminderde aardgasinkomsten 
als gevolg van het dichtdraaien van de 
gaskraan in Slochteren en de stijgende 
olieprijzen, zijn de economische voor-
uitzichten positief. Wel zal de beroeps-

bevolking afnemen en de inflatie iets 
toenemen. Verder ziet hij een trend van 
meer export van China naar de USA 
dan andersom zoals nu het geval is: 
China wordt economisch steeds groter. 
Een bedreiging ziet hij wel in Italië waar 
niet-Europees gezinde partijen een 
nieuwe regering vormen en die “rare 
plannen”heeft, zoals kwijtschelding van 
de overheidsschulden. Wel heeft hij 
vertrouwen in de opkomende markten. 
Voordat dit ochtenddeel werd afge-
sloten met de verplichte disclaimer, 
verdedigde Bob het succes van de euro 
op een vraag uit de zaal. Het is beter 
om als blok tegenover de USA en China 
te staan dan als afzonderlijke landen 
met hun eigen valuta. 
Het middagprogramma werd verzorgd 
door zangeres/cabaretière Mylou Fren-
ken en gitarist Ronald Schmitz en de 
dag werd afgesloten met een gezellige 
borrel. Dagvoorzitter van de geslaagde 
ledendag was Manon Copini.
(Hans Nijenmanting)

LEDENDAG

Hans Kadiks, Paul Barten en Ad Beers werden benoemd tot erelid.
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EXCURSIEEXCURSIE

Netwerkbijeenkomst in Artis

Van paprika’s  
tot bloembollen

Op vrijdag 20 april aan einde van de 
middag werd het VO-ING Artis netwer-
kevent gehouden met een avondpro-
gramma. In een ongedwongen sfeer en 
onder het genot van een hapje en een 
drankje in de zon werd er genetwerkt in 
het mooie Noordpaviljoen van Artis, de 
oudste dierentuin van Nederland. 

Na ontvangst en welkomstwoord was 
het tijd voor de unieke avondrond-
leiding. Waarbij mens, dier, natuur 
en cultuur samenkwamen voor een 
inspirerende inkijk in het gedrag van 
dieren bij hun avondrituelen en hoe wij 
als mens ons daartoe verhouden zowel 
privé als in het werk.

Het napraten over de avondrondlei-
ding was in restaurant Plancius, waar 
tevens genoten werd van een heerlijk 
driegangendiner en waar nieuwe (werk)
connecties werden gelegd.
(Paul Vrijhoef)

Begin mei hebben we een prachtige 
wandeling gemaakt met zo’n twintig 
oud-medewerkers van de ING over het 
landgoed Den Treek Henschoten bij 
Leusden en Woudenberg. Dit landgoed 
is in gezamenlijk particulier bezit van 
ruim 540 nazaten van Willem Hendrik 
de Beaufort die het landgoed in 1807 
kocht. Het bestaat uit natuurgebieden 
met bos, heide en vennen. Daarnaast 
wordt er ook nog actief geboerd en 
staat er een mooi landhuis. Het is in 
totaal 2200 hectare groot.
Na de koffie begonnen we aan het 
eerste deel van de wandeling van ruim 
acht kilometer. Dit deel voerde langs 
een prehistorische grafheuvel en over 
de Leusderheide naar een wat hoger 
gelegen uitkijkpunt met een prachtig 
weids uitzicht. Daarna ging de wandeling 
voornamelijk door een bosgebied, langs 
een kleine zandverstuiving, het landhuis 
Den Treek en een veenplas, het Treker-
meer. Erg veel afwisseling dus.
Na een pannenkoekenlunch in Pannen-
koekenhuis Bergzicht vertrokken we 
voor het tweede deel van de wandeling 

naar de Pyramide van Austerlitz (onge-
veer vijf km). Deze Pyramide vormt een 
wel zeer bijzondere herinnering aan de 
Franse tijd, de periode waarin Neder-
land vanaf 1795 door Franse troepen 
werd bezet. Ter herinnering aan de slag 
bij het Tsjechische Austerlitz in decem-
ber 1805 kreeg de Pyramide in 1806 
van koning Lodewijk Napoleon haar 
definitieve naam. De Pyramide is te 

beklimmen (meer dan 80 treden) en na-
tuurlijk pakten een aantal wandelaars 
deze uitdaging op. Op deze warme 
zomerse dag een hele prestatie.
Na afloop stond er op het schaduwrijk 
terras van Bergzicht een lekker koud 
drankje voor ons klaar. We kijken met 
z’n allen terug op een heerlijk wandel-
dag.
(Annie Somberg)

Wandelen

De Activiteitencommissie van VO-ING organiseerde in april 
een bezoek aan Agriport bij Barendse Paprika’s in Midden-
meer en aan het tulpenbedrijf Munster Flowers in Slootdorp.
Voor half tien, op een prachtige zonovergoten ochtend, 
verzamelden zich de eerste mensen van deze excursiedag bij 
Agriport. Op de parkeerplaats werden wij ontvangen door de 
enthousiaste eigenaresse Petra Barendse. Zij begeleidde de 
groep door een heel lange gang van het kassencomplex naar 
hun kantine. Voordat wij de paprikakas in mochten kregen wij 
uitleg over onze veiligheid bij het volautomatische karrentrans-
port. Dit ging gepaard met de nodige piepjes inzake “pas op, 
transport.” Ook werden wij in witte jassen gestoken en moes-
ten we blauwe beschermers om de schoenen. Daarna konden 
we met elkaar de kas in waar de oranje paprika’s groeien. Hier 
kregen we nadere uitleg van Petra. Via een wandeling door de 
energiecentrale kwam er hier een einde aan deze presentatie 
en liepen wij om 12.30 uur weer naar de auto’s.
Daarna moest ieder een korte autorit maken om bij de firma 
Munster in Slootdorp te komen, waar de lunch voor ons 
klaarstond. Ook hier was er een videopresentatie over het 

bedrijf en over “Van tulpenbol tot bloem” een cyclus van drie 
weken. Er worden hier tulpen gekweekt op aarde en niet 
op water. Het voordeel daarvan is dat de tulp een sterkere 
en dikkere steel en betere bloem krijgt. Naast de bloemen 
teelt kwekerij Munster circa 40 hectare bollen op het land, 
deels om in de eigen kas tot tulp te kweken en deels voor 
de verkoop aan derden. Behalve de tulpenkwekerij is er ook 
een akkerbouwtak. Jaarlijks telen zij circa 13 hectare Spunta 
pootaardappelen die geëxporteerd worden naar landen als 
Algerije, Israël, SaoediArabië en Jamaica. Daarnaast worden 
er tarwe, graszaad en suikerbieten verbouwd. Vervolgens zijn 
wij het bedrijf doorgelopen en werd ons een aantal koelcellen 
getoond waar de geboste tulpen in veilingkratten bewaard 
worden voor ze naar de veiling gaan. Na het bedrijf bezich-
tigd te hebben stonden er als afsluiting van deze dag koffie 
of thee met petit fours klaar. Er konden na afloop ook bosjes 
tulpen gekocht worden.
Al met al een zeer geslaagde dag waarin we veel gezien heb-
ben en waarna we tevreden naar huis gingen.
(Tekst en foto’s André Hoffman en Greet Hoffman-Weijtze)

naar de 
Pyramide

De Pyramide van Austerlitz was het doel van het tweede deel van de wandeling.

Tulpen gaan op transport de hele wereld over.
Lange straten met paprika’s.

Indrukwekkend grote kassen van de paprikateler.

Voor de bescherming plastic overjassen.

 Netwerken aan tafel.  Boeiende rondleiding.  Beestenboel in Artis.
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Tot in de zestiger en zeventiger ja-
ren van de vorige eeuw lonkte na de 
schoolopleiding het perspectief van 
baanzekerheid in een beroep bij een 
(liefst grote gevestigde) werkgever bij 
wie je dan tot je pensioen bleef werken. 

Kom er nu eens om: baanzekerheid is 
er allang niet meer. Blijven ontwikkelen 
en werken aan je carrière is nu net zo 
gewoon als toen een loopbaan bij één 
werkgever. In VO-ING belang is ruim 
aandacht voor deze veranderingen en 

het ondersteunen van oud-ING’ers bij 
de begeleiding van werk naar werk. Het 
is dan ook heel bijzonder dat er nog 
gepensioneerden zijn die 47 jaar onaf-
gebroken bij een en dezelfde werkgever 
gediend hebben. Zo iemand is Roelof 
Huls, of Roel zoals hij in zijn omgeving 
wordt genoemd. Hij werkte al die tijd 
bij ING Bank en haar voorganger NMB 
Bank.

Avonduren
Letterlijk als jongste bediende op 16ja-
rige leeftijd en met zijn mulo-diploma 
op zak kwam hij op de giroafdeling bij 
NMB Bank in Steenwijk binnen. Zon-
der een aanwijsbare functie: Roelof 
deed op de bank naast de giro’s allerlei 
werkzaamheden. De meao stond nog 
in de kinderschoenen. Roelof had zich 

hiervoor aangemeld, maar omdat de 
belangstelling heel gering was ging de 
opleiding niet door. Zo volgde hij in de 
avonduren andere studies: van prak-
tijkdiploma boekhouden tot MBA. En 
natuurlijk diverse modules bij NIBE – 
dat opleidingen verzorgt in de financiële 
dienstverlening. Gaandeweg werkte hij 
zich op tot relatiemanager waar hij bij 
verschillende NMBkantoren (later ING) 
in de kop van Overijssel en Zuid-Dren-
the “inrolde”, zoals hij het zegt. Na 47 
jaar sloot hij zijn loopbaan bij ING Bank 
in Groningen af.

Vertrouwen als sport
In zijn portfolio zaten eerst midden- 
en kleinbedrijven, later accounts van 
binnenvaartschepen van 86 meter 
en langer: het grootbedrijf – kortere 
schepen vielen onder het midden- en 
kleinbedrijf. In die hoedanigheid kreeg 

Roelof ook te maken met de mindere 
kanten van het vak: schippers die in 
betalingsmoeilijkheden kwamen. Zeker 
in economisch minder goede tijden was 
dat het geval. Niet alleen het aangaan 
van zakelijke overeenkomsten tussen 
bank en cliënt is gebaseerd op vertrou-
wen. Dat vertrouwen moet er ook zijn 
wanneer cliënten in financiële moeilijk-
heden dreigen terecht te komen. “Ver-
trouwen hebben is dan heel belangrijk”, 
is Roelofs’ ervaring. Hij voerde dan 
lange gesprekken met de klanten. Meer 
dan eens in de beslotenheid tijdens 
een autorit. “De sport was, hoe kom je 
er samen weer uit. Kijken naar kansen, 
niet naar bedreigingen.” Hij ervoer het 
telkens weer als een uitdaging. Deze 
aanpak werkte. Veel problemen en 
menig faillissement heeft hij daardoor 
kunnen voorkomen. Roelof is nu nog 
betrokken bij de binnenvaart als pen-
ningmeester van Koninklijke BLNSchut-
tevaer IJsseldeltaZwartewater. 

 Groene Wensboot
Nationaal Park Weerribben-Wieden is 
een prachtig waterrijk natuurgebied in 
Noordwest-Overijssel dat door de win-
ning van turf is ontstaan. Turf diende 
eeuwenlang als energie- en brandstof. 
Door de afgravingen is het een zompig 
en daardoor slecht toegankelijk gebied 
voor bijvoorbeeld kinderen met een 
lichamelijke beperking. Uit een prijs-
vraag hoe dit probleem opgelost kon 
worden, werd het idee voor een boot 
geboren: de Groene Wensboot. Die 
boot kwam er mede door een bijdrage 
uit het Europese subsidiefonds. Behalve 
een donatie bij de oprichting droeg ING 
Bank haar steentje bij door zitting te 
nemen in het bestuur van de stichting. 
Zo rolde Roelof Huls vanuit zijn exper-
tise ook hier als penningmeester in het 
bestuur. Op 8 april 2011 werd de boot 
officieel in gebruik genomen. Toenmalig  

Commissaris van de Koning in Over-
ijssel – nu minister van Defensie in het 
kabinet Rutte – Ank Bijleveld verrichtte 
de doopceremonie. 

Koninklijke onderscheiding
In 2015 kreeg Roelof een koninklijke on-
derscheiding voor zijn werk als gemeen-
teraadslid van gemeente Zwartewater-
land – voorheen Zwartsluis waar hij ook 
een periode tijdelijk wethouder was. Bij-
na een beroepspoliticus die 33 jaar lang 
de ChristenUnie en haar voorgangers 
vertegenwoordigde. De keuze destijds 
om de politiek in te gaan – met goedvin-
den van zijn werkgever ING Bank – was 
dat hij mede het beleid van de lokale 
politiek kon bepalen. “Daar worden 
de (financiële) spelregels bedacht, de 
bestemmingsplannen gemaakt.” In zijn 
functies bij ING Bank kon hij vervolgens 
deze kennis goed gebruiken. Zelf meent 
hij dat hij altijd goed scheiding heeft 
kunnen aanbrengen in de verschillende 
belangen.

Pensionering
Wie meent dat Roelof, nu hij gepensi-
oneerd is, het kalmer aandoet… Nee, 
naast zijn deelname in het bestuur van 
de Groene Wensboot is hij ook voorzit-
ter van maar liefst drie zwembaden in 
gemeente Zwartewaterland. Terloops 
meldt hij dat hij penningmeester is van 
Stichting Zorgvoorziening De Nieuwe 
Schans in Zwartsluis, een woonzorgcen-
trum voor ouderen dat enkele jaren ge-
leden dreigde te verdwijnen maar door 
een burgerinitiatief is blijven bestaan. 
Zoals hij zijn actieve loopbaan begon 
met allerlei werkzaamheden, zet hij 
deze na zijn pensionering, weliswaar in 
een andere vorm, nog steeds voort.
(Hans Nijenmanting)

Vrijwilliger  
Roelof Huls helpt  
kinderen met  
de Groene  
Wensboot

Aan het woord Roelof Huls (66), gepensioneerd relatiemanager bij ING Bank in de regio 
Noord Nederland en nog steeds actief in het bestuur van verschillende clubs. Hij helpt nu 
als vrijwilliger kinderen. Met behulp van een boot, een wensboot.

“Ik rolde 
overal binnen” Bij zijn afscheid van de 

gemeenteraad ontving 
Roelof Huls een koninklijke 
onderscheiding.

MIJN DRIVE  

Roelof Huls (66) is getrouwd met 
zijn Margriet. Samen hebben zij 
twee kinderen: een zoon en  
een dochter. En een kleinkind.  
Zijn getrouwde dochter woont 
met haar gezin in Ede. Zijn zoon  
is apotheker aan VU Medisch  
Centrum in Amsterdam.
Meer info over de Groene  
Wensboot: 
www.groenewensboot.nl.
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Uitslag van de verkiezingen  
Verantwoordingsorgaan PFI

Even kennismaken: 
Beter Oud

Laten we beginnen met alle leden die hun drie stemmen hebben uitgebracht 
op de kandidaten voor het nieuwe Verantwoordingsorgaan (VO) van 
Pensioenfonds ING (PFI) hiervoor hartelijk te bedanken en de gekozen 
kandidaten van harte te feliciteren.

VO-ING en VO-NN zijn aangesloten bij NVOG die samen met 
collega-belangenbehartiger KNVG vertegenwoordigd is in het 
consortium Beter Oud. Tijd om eens kennis te maken met Beter 
Oud, een samenwerkingsverband van vrijwilligers uit de wereld 
van de ouderen en professionals van organisaties die onder 
meer actief zijn op het gebied van ouderenwelzijn.
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Nummer 2 - 2018

nieuws

  Uitslag Verkiezingen 
VO PFI

12
 Consortium ‘Beter Oud’ stelt zich voor
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De uitslag van de verkiezing laat zien 
dat dankzij de stemmen van onze 
leden hebben ‘onze kandidaten’ het 
uitstekend hebben gedaan. Van de vijf 
gekozen kandidaten in de groep pensi-
oengerechtigden zijn er vier door ons 
voorgedragen en door uw stemmen 
gekozen.
In de geleding pensioengerechtigden 
worden vier plaatsen ingenomen door 
kandidaten die door ons zijn voorgedra-
gen, dus namens de pensioengerechtig-
den van VOING en VONN. Het zijn: 
•  Peter Barneveld  

(Pensioengerechtigden, ING)

•  Anita van Oss  
(Pensioengerechtigden, ING)

•  Klaas Schuijt  
(Pensioengerechtigden, ING)

•  Hans Zuidema  
(Pensioengerechtigden, NN).

Daarnaast is Ron van Alphen (Pensi-
oengerechtigden, NN) gekozen die was 
voorgedragen door Vakbond De Unie.
Het nieuwe VO bestaat naast de hierbo-
ven genoemden nog uit:
•  Willem Steenhoven  

(namens werkgever ING)
•  Muriël Freriksen  

(namens werkgever NN)

• Femke Schep (Deelnemers, ING)
• Jenny Drost (Deelnemers, ING)
• Renée Schellekens (Deelnemers, NN). 
Leden kunnen op de website van het 
PFI de profielen van alle gekozen leden 
van het VO (gepensioneerden en actie-
ven) nalezen.
Wij willen alle gekozen kandidaten alvast 
van harte gelukwensen met hun verkie-
zing en succes toewensen in hun ver-
antwoordelijke rol. We rekenen op een 
goede samenwerking met de Pensioen-
commissie van onze beide verenigingen.
Age Knossen, voorzitter VO-ING
Ferdi Jonkman, voorzitter VO-NN

De ambitie van de organisaties die 
samenwerken in Beter Oud is dat 
ouderen hun leven zo zelfstandig en 
waardevol mogelijk kunnen leiden. 
Ook als iemand afhankelijk wordt van 
zorg of ondersteuning. Zelf de regie 
houden is daarbij heel belangrijk. Bij de 
activiteiten werkt Beter Oud vanuit het 
gedachtegoed van positieve gezond-
heid. Hierbij gaat het niet om wel of niet 
ziek zijn, maar om het vermogen van 
mensen om fysiek, emotioneel en so-
ciaal “uitdagingen” aan te gaan. Kijken 
naar wat iemand kan, met respect voor 
datgene wat iemand niet kan.

Wat doet Beter Oud?
Beter Oud initieert zelf projecten die 
invulling moeten geven aan de ambi-
tie. Dat wordt landelijk en regionaal 
gedaan, waarbij steeds de verbinding 
tussen ouderen en professionals voor-
op staat. Het zijn toch vaak de profes-
sionals die de uitrol van een project 
moeten dragen. De plannen en ideeën 
worden ontwikkeld in zogenoemde 
themateams. Beter Oud wil inspireren, 
goede voorbeelden vinden, onderzoe-
ken of het goed werkt en vervolgens er-
voor zorgen dat iets dat bijvoorbeeld in 

Groningen is ontwikkeld, ergens anders 
in het land kan worden gebruikt. 

De rol van NVOG
NVOG en KNVG maken nu een jaar 
deel uit van het consortium. Zij heb-
ben binnen Beter Oud het onderwerp 
preventie als thema op de agenda 
gekregen omdat preventie een rol bij 
ouderen speelt. In 2018 willen beide or-
ganisaties samen met onder meer het 
RIVM (Rijksinstituut voor Gezondheid 
en Milieu) vaststellen welke informatie 
en welke preventiemaatregelen voor 
ouderen van belang zijn. Die informatie 
moet dan simpel te vinden zijn, voor 
iedereen goed leesbaar en eenvoudig 
in de praktijk te gebruiken. 
Door deel te nemen aan Beter Oud 
hebben NVOG en KNVG de mogelijk-
heid om eigen ideeën in te brengen en 
mee te denken over de onderwerpen 
en de inbreng van andere organisaties. 
Een goede samenwerking met KBO
PCOB is daarbij nodig om de stem van 
de ouderen duidelijk laten horen. 
Meer informatie over de activiteiten  
van Beter Oud is te vinden op 
www.beteroud.nl.
(Jan Pouw)

VO-ING en VO-NN zijn aangesloten bij de koepelorganisatie voor ouderen 
NVOG. De Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden 
is een collectieve belangenbehartiger bij landelijke instanties, zoals bijvoor-
beeld Rijksoverheid en politieke partijen. Belangrijke aandachtsgebieden zijn 
pensioenen, zorg, welzijn en wonen. Binnen Beter Oud wordt het ouderen-
perspectief  vertegenwoordigd door NVOG en KNVG, samen met KBOPCOB. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat bij alles wat wordt gedaan of wat wordt 
ontwikkeld, er niets voor ouderen wordt gerealiseerd zonder dat er ouderen 
bij betrokken zijn.

NVOG

KLAAS SCHUIJT PETER BARNEVELD ANITA VAN OSS HANS ZUIDEMA

ZO DOET  
U DAT!

Inschrijven op activiteiten
Log altijd eerst in met uw gebruikers-
naam en wachtwoord via menukeuze 
Inloggen, 
•  klik in de homepage (scroll naar 

beneden) op de blauwe balk  
Activiteiten,

•  selecteer de gewenste activiteit,  
klik in deze activiteit op Inschrijven,

•  vul de gevraagde gegevens in en  
klik op Verzenden,

•  hierna kunt u Uitloggen.

U ontvangt een bevestigingsmail  
van uw inschrijving met incasso- 
informatie.
Nog geen account? Zo maakt u dit! 
•  Uw gebruikersnaam en wacht-

woord maakt u éénmalig aan. 
Hiermee kunt u voortaan inloggen 
om in te schrijven op activiteiten 
of om uw persoonlijke gegevens 
te wijzigen. Volg onderstaande 
stappen om uw gebruikersnaam 
en wachtwoord  
te maken: 

•  klik in de menubalk op Inloggen, 
•  laat de velden gebruikersnaam en 

wachtwoord leeg en klik onderin 
het Inlogscherm op Nog geen 
account?,

•  vul een zelf gekozen gebruikers-
naam en wachtwoord in,

•  vul het e-mailadres in dat u heeft 
opgegeven bij aanmelding van  
uw lidmaatschap. Vergeten?  
Vraag dit e-mailadres dan op bij het 
VO-ING Secretariaat: info@vo-ing.nl 
of 035 631 2165, 

•  druk op de knop Registreren.
•  U ontvangt een verificatiemail dat  

uw account is aangemaakt.  
Geen verificatiemail ontvangen?  
Kijk in uw spammap!

•  Klik op de link in deze verificatie-
mail om uw gebruikersnaam en  
wachtwoord (account) te activeren.

Vragen? Neem contact op met het  
VO-ING Secretariaat: info@vo-ing.nl
(René Toorenburgh, Bestuurslid VO-ING)

Inschrijven  
op VO-ING  
activiteiten: 

VERENIGINGSNIEUWS
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UIT HET ARCHIEF

Op 8 maart jl. ging de Nederlandse speelfilm Bankier van het Verzet in première. Dit 
waargebeurde verhaal, met in de hoofdrol de broers Walraven (Wally) en Gijs van Hall, 
speelde zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. “Operatie Tante Betje”, de grootste 
bankfraude ooit, werd mede mogelijk gemaakt door de Rijkspostspaarbank (RPS),  
ING’s oudste rechtsvoorganger, opgericht in 1881. De RPS leverde een belangrijke en 
gewaagde bijdrage aan het Nederlands verzet.

De staking werd op 17 september 
1944 afgeroepen door Radio Oranje 
met de cryptische omschrijving: “De 
kinderen van Versteeg moeten onder 
de wol”. Hiermee riep Nederlandse 
overheid op tot een staking, waarbij 
ruim 30.000 personeelsleden van de 

Nederlandse Spoorwegen het werk 
neerlegden. De Nederlandse regering 
in Londen financierde het Nederlands 
Steun Fonds (NSF), dat als ‘bankier van 
het verzet’ hulp bood aan onderduikers 
en stakers. Maar de financiële bijdrage 
van de overheid was niet berekend op 
het onderhouden van grote aantallen 
mensen over langere tijd; hiermee was 

een maandelijks bedrag gemoeid van  
fl. 5.000.000,. De broers Van Hall, be-
dachten een ingenieus plan, gebaseerd 
op een schandaal dat zich in de jaren 
’30 in de Verenigde Staten afspeelde. 
Oplichting met vervalste schatkistpro-
messen.

Operatie ‘Tante Betje’
Promessen waren door de schat-
kist uitgegeven schuldbewijzen voor 
kortlopende staatsleningen, elk groot 
fl.100.000,. Van Hall wist dat de Rijks-
postspaarbank een enorme hoeveel-
heid van deze waardepapieren in de 
kluis van De Nederlandsche Bank had 
liggen. De toenmalige directeur van de 

RPS, A.G.G. Tydeman, twijfelde geen 
moment en gaf toestemming om deze 
om te ruilen voor door het verzet na-
gemaakte exemplaren. Daarbij was het 
van belang dat de Nederlandsche Bank 
haar medewerking verleende. De echte 
promessen zouden worden ingewis-

seld voor contant geld, maar pas nadat 
deze met medewerking van de Neder-
landsche Kasvereeniging omgewisseld 
waren in verhandelbare promessen van 
de Centrale Boerenleenbank. 

Contanten
Omdat contant geld schaars was nam 
Van Hall contact op met de directeur 

Walraven Van Hal: 
bankier van het verzet
Hoe de Rijkspostspaarbank verzet pleegde in 1944

van het ‘Fonds voor Stilgelegde Bedrij-
ven’. Samen bezochten zij directies van 
verschillende banken. Het Fonds had  
zogenaamd tientallen miljoenen ver-
zameld en moest nu de lamgelegde 
industrie financieren door verzilvering 
van schatkistpromessen. Bij verschillen-
de banken werd wekelijks fl. 400.000, 
aan contant geld opgenomen (meer geld 
paste niet in het koffertje). Met de actie 
werd 51 miljoen gulden aan het NSF ter 
beschikking gesteld, waarvan meer dan 
37 miljoen gulden werd besteed aan  
de spoorwegstakers. Het resterende  
bedrag kwam samen met op andere 
wijze verkregen gelden, ten goede aan 
onderduikers, de Binnenlandse Strijd-
krachten, illegale organisaties en verzets-
groepen.

Represaille
Op zaterdag 27 januari 1945 vielen de 
Duitsers een vergadering van de top 
van het verzet aan de Leidsegracht in 
Amsterdam binnen. Walraven en enkele 
anderen werden gevangen genomen.  
Op 12 februari 1945 werd Van Hall  
samen met 7 anderen in Haarlem 
terechtgesteld, als represaille voor een 
doodgeschoten Duitse militair. Zijn 
broer, Gijs van Hall, zou de Tweede  
Wereldoorlog overleven en werd in  
1957 burgemeester van Amsterdam.
Annette Beentjes,  
Bedrijfshistorisch Archief ING  
(bedrijfshistorisch.archief.ing@ing.nl)

In de afgelopen periode zijn 9 oud-collega’s lid geworden van de VO-ING. 
Hierbij worden zij van harte welkom geheten bij onze vereniging.

Mw. P. Chan, Zaandam
Mw. M.E.R. van Elst, Ouderkerk a/d Amstel
Dhr. R.G. van den Ende, Maastricht
Dhr. J.G.W. Groot  Koerkamp, Wilp
Dhr. P.R. Hoff, Gouda

Dhr. G.L. Kaandorp, Amsterdam
Mw. E. Sax van der Weijden, Den Haag
Mw. H. van Toor, Velp
Dhr. E. Wijgman, Purmerend

Nieuwe leden

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 door krijgen maar niet de overlijdensdatum. De 
volgende leden zijn ons in de achter liggende periode ontvallen.

Dhr. M.T.E. van den Bogaard (66),
Dhr. H.F. Brouwer (79),
Dhr. H. van Eijk
Mw. T.M. IJsselstein-van der Linden (90)
Dhr. B.T.H. Jansen (81)
Dhr./Mw. G.J. Nijhuis (89)
Dhr. H. Prior (95),
Dhr. T.P. Pronk (73),
Dhr. H.J. Schel

Dhr. D.L. Schreiber (90)
Dhr. J.M. Staal (67)
Dhr. L.P. Tempelaar (78)
Dhr. B. Tonnis (77)
Dhr. J. van Toor (72)
Dhr. J. Verhoef (82)
Dhr. J.P. Vos (79)
Dhr. W.H. van Wijk (78)
Mw. J.G. van de Zwaan-Maalderink (79)

De communicatie door de vereni-
ging naar leden gaat voortaan zo-
veel mogelijk digitaal. Dat betekent 
dat het gebruik van brieven zoveel 
mogelijk wordt beperkt. Ook het 
ledenmagazine wordt voortaan 
digitaal verspreid via de e-mail.
Heeft u uw emailadres nog niet 
opgegeven bij het secretariaat? 
Dan kunt u uw emailadres alsnog 
opgeven. Zie op pagina 13 de stap-
pen die daarvoor nodig zijn.

We gaan 
digitaal

VERENIGINGSNIEUWS

A.G.G. Tydeman, directeur Rijkspostspaarbank, 1943 (foto: Unifoto (Amsterdam))

Financiële staatjes van operatie ‘Tante 
Betje’, codewoord voor bedragen die 
m.b.v. nagemaakte schatkistpromessen 
werden vrijgemaakt, 1944-1945. (Collectie 
NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs-, 
Holocaust- en Genocidestudies)

Vervalste schatkistpromesse t.n.v. Rijkspostspaarbank, 1944. 
(Collectie NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogs-,  
Holocaust- en Genocidestudies))

Meer lezen
Walraven van Hall: premier  
van het verzet (1906-1945),  
Erik Schaap, geactualiseerde  
herdruk, Wormerveer 2014.

Wij wensen de nabestaanden veel kracht bij het verwerken van 
dit verlies.
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“Als kind had ik al belangstelling voor archeologie. Ik zag op de heidevelden rond-
om Hilversum heuveltjes en vroeg mij af wat die betekenden. Later begreep ik 
dat het graven zijn van ongeveer 1500 jaar v.Chr. Tijdens een opgraving in 1994 in 
Nijmegen van een Romeinse kazerne uit 19 v.Chr. keek ik nieuwsgierig naar een 
man gebogen over zijn werk. Hij vroeg mij om mee te komen helpen. Bleek het pro-
fessor Haalebos te zijn – een op zijn vakgebied bekende hoogleraar in de Romeinse 
archeologie. Hij en een opgravingsleider hebben mij verder in het vak begeleid. 
Zo heb ik geleerd dat een donkere plek in de aarde kan duiden op een verborgen 
oudheidkundig voorwerp, zoals een graf of afvalkuil. Belangrijk is dat je voorzichtig 
te werk gaat en ervoor zorgt dat je niets kunt beschadigen. Hoe je bijvoorbeeld je 
voeten neerzet. De plaats van de vondst wordt eerst ‘gecoupt’: in de helft van de 
donkere plek ga je met de troffel eerst naar beneden om te voelen of je iets hards 
raakt. Nadien wordt de hele plek voorzichtig uitgediept om de sporen en vondsten 
bloot te leggen. Voorwerpen meenemen naar huis doe ik niet. Die gaan naar het 
depot of het museum. Ik ben geen schatgraver. Jarenlang heb ik mogen opgraven 
met de professionals. In 1981 ben ik bij NMB Bank begonnen. De hypotheekrente 
ging in die tijd gigantisch omhoog en een baan bij de bank betekende een flinke 
korting op de rente. Zo ben ik daar begonnen en ik heb tot mijn vervroegde uittre-
den in 2005 onafgebroken bij de IAD, Interne Accountsdienst, gewerkt. Ik voerde 
controles uit op de salarissen en grote kredieten aan bedrijven. Voordat ik bij 
NMB Bank werkte, was ik vooral in de automatisering werkzaam, van operator en 

programmeur tot systeemanalist. En 
ik heb SPD gestudeerd, een adminis-
tratie- en economieopleiding. Ik ben 
geboren op Curaçao, mijn ouders 
werkten er voor de Shell. Ik ben ge-
trouwd en wij hebben een zoon van 
38. Ik doe aan fitness en ik ben bezig 
met het schrijven van mijn memoi-
res. Ook publiceer ik artikelen voor 
Archeologie Magazine dat elke twee 

maanden verschijnt. Verder maak ik studiereizen, bijvoorbeeld naar Duitsland – de 
Romeinse waterleiding in Keulen en naar Pompeï en Rome.”
(Hans Nijenmanting)

Voor meer informatie over archeologie: dickroetman@upcmail.nl.

ben
geen 
schatgraver’’

MIJN CREATIE

Dick Roetman (69) verwoed amateur-archeoloog, 
altijd op zoek naar interessante bodemvondsten

“Ik


