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De herders; een bijzonder kerstsprookje 
 

 

Het was in de dagen van het tweede kabinet-Kok, toen Beatrix gebiedster der Nederlanden 

was, haar collega Albert II tiran van België en Elizabeth II heerseres over het Rijk der Britten, 

dat er een besluit van een der satrapen des rijks, Witteveen genaamd, verscheen, dat alle 

pensioenregelingen gewijzigd dienden te worden. 

Hierop gingen alle verzekeringsadviseurs op reis, ieder naar zijn eigen klanten, om dit besluit 

te verkondigen, en er hun voordeel mee te doen. 

 

*   *   * 

 

Zo ook verzekeringsadviseur E. Zabulon uit Meppel. Het besluit kwam voor hem als een 

geschenk uit de hemel. Want de regeling van de Stichting Pensioenfonds Herders & 

Schaapskooihouders (SPHS), die hij in portefeuille had, was al 40 jaar niet meer gewijzigd. 

Dat de herders gewoon tevreden waren, en geen veranderingen wensten, dat wilde er bij E. 

Zabulon niet in. 

“Nee, flauwekul, nonsens zeg!” riep hij opgeruimd. “Die herders! Saaie club! Al 2000 jaar en 

langer hetzelfde werk… Natuurlijk willen ze veranderen. Alleen, daar hebben ze een beetje 

hulp bij nodig. En die hulp, die geef IK, verzekeringsadviseur E. Zabulon te Meppel!” 

Hij riep zijn secretaresse. “Flexibiliteit & Modernisering, daar gaat het om. Een prepensioen, 

dat is toch wel het minste.” 

En zonder verder te aarzelen dicteerde hij zijn secretaresse een brief, gericht aan Actuarieel 

Adviesbureau ‘Het Oosten’, met het verzoek om op korte termijn de nodige 

proefberekeningen te maken. De heer E. Zabulon voorzag een profijtelijke decembermaand. 

 

*   *   * 

 

Drs. G. Balthasar van Actuarieel Adviesbureau ‘Het Oosten’ las met gefronst voorhoofd de 

fax, die zijn collega Caspar van Daalen hem zwijgend had overhandigd: 

 

Beste Gerard, 

 

Tot ons ongenoegen hebben wij vernomen dat problemen zijn opgetreden bij de berekeningen 

om te komen tot flexibilisering van de Stichting Pensioenfonds voor Herders. 

Hierbij nodigen we je uit aanwezig te zijn bij de vergadering van de Bond van Herders in café 

‘De Ster’ te Dwingeloo om e.e.a. toe te lichten. 

Ik acht de gang van zaken uitermate teleurstellend en hoop op een bevredigende verklaring 

van jouw kant. 

 

Groeten, 

 

E. Zabulon 

Verzekeringsadviseur – Meppel 

 

*   *   * 

 

Die avond in café ‘De Ster’ was een merkwaardige, wellicht zelfs een historische. 

Het was er warm en vol, en de rook was er te snijden (geen sigarenrook overigens, maar 

wierook; Caspar van Daalen had de merkwaardige gewoonte om overal waar hij kwam 
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wierookstaafjes te branden; dat gaf een leuke sfeer en rook aangenaam, al vond niet iedereen 

dat). 

Ondanks de aanlokkelijke cijfers van Bureau ‘Het Oosten’ bleek onder de herdersdelegatie 

(o.l.v. Jacob Laban) een opmerkelijke onwil te heersen om het idee van een vervroegde 

pensionering te aanvaarden. 

“Wie?” zo kon men later in de notulen lezen, “wie was hier over begonnen? Moeten wij,” 

aldus de heer Laban, “soms blij zijn met het vooruitzicht om ons bestaan op de grote stille 

heide, waar men gelukkig is met zijn schapen en zijn trouwe hond, te moeten inruilen voor het 

lopen achter een winkelwagentje, en thuis kijken naar TV-programma’s van en voor 

zwakzinnigen?” 

Het werd laat, die avond, ja het werd nacht. Een aantal collega-herders, die toevallig (niet ver 

van Dwingeloo) bij nacht in het veld lagen, en daar vol trouwe de wacht over hun kudde 

hielden, was op de hoogte van de onderhandelingen gebracht en zeiden tot elkander: “Laten 

wij ons naar Dwingeloo begeven, om te horen hoe het afloopt.” 

Daar aangekomen was juist bij allen het licht doorgebroken. Na kort intern overleg tussen de 

vertegenwoordigers van ‘Het Oosten’ was het wijze en volkomen unieke besluit genomen om 

in de gehele pensioenregeling niets te veranderen! Nog nooit eerder was bij 

pensioenbesprekingen, waar ook ter wereld, iets dergelijks gebeurd. En op dat moment waren 

de consequenties nog slechts vaag te overzien: een enorme daling van de werkdruk bij 

verzekeringsmaatschappijen, en een evenredige toename van plezier in het werk, waardoor 

weer een beter dienstbetoon aan verzekerden mogelijk werd, onthaasting, einde van stress en 

ongenoegen, en een onafzienbare hoeveelheid alternatieve mogelijkheden, zoals verbetering 

van de automatisering, kortom een gulden toekomst leek te gloren. 

 

Van allen maakte zich een stemming van vrede en vriendschap meester. Slecht één klein 

probleem diende nu opgelost te worden. 

 

Drs. Balthasar stootte zijn collega mr. Maxentius Melchior aan. 

“Zeg Max, dat kerstpakket… wat doen we daar nu mee?” Hij wees naar Caspar van Daalen, 

die een grote doos achter zich had staan. 

Melchior haalde zijn schouders op. “Tja, daar vraag je me wat… Wie heeft er een idee?” 

“U wilt tòch een advies?” vroeg Zabulon hoopvol. “Wat is het probleem?” 

Balthasar schraapte zijn keel. “U moet weten, wij van Actuarieel Adviesbureau ‘Het Oosten’ 

hebben in de decembermaand de mooie gewoonte om, na een succesvolle afhandeling van 

zaken, een kerstpakket cadeau te doen aan onze klanten. Daar kan dus nu geen sprake van 

zijn.” 

“Oh… Wat zit er dan in?” 

“Hm… tot voor kort de gebruikelijke zaken, zoals instant-chocomel, Franse kaas, keiharde 

nootjes, eendenlever-mousse, imitatie-krab en jam van een terecht onbekend merk. Maar daar 

zijn we mee opgehouden. We kregen teveel klachten over darmaandoeningen en andere 

onsmakelijke gevolgen, en dat ging ons op den duur klanten kosten. Vandaar. We hebben nu 

iets heel anders verzonnen. Geen cadeaubonnen, maar keiharde valuta. Goud dus. En Van 

Daalen stopt er natuurlijk altijd wierook bij: een vaste gewoonte van ‘m. En dan, niet te 

vergeten: mirre! Dat doet het altijd geweldig.” 

De Drie Wijzen van ‘Het Oosten’ stonden op en begonnen hun jassen aan te trekken. De 

herders en de heer Zabulon volgden hun voorbeeld. Sigaren werden gedoofd, stoelen 

verschoven en handen geschud. 

 

*   *   * 

 



3 

 

Buiten was het koud maar helder. Sterren schitterden aan het firmament. Het Drentsche 

platteland lag bedekt onder een dik pak sneeuw. In de verte beierden vroom de kerkklokken, 

die de nachtmis aankondigden, want het was Kerstnacht. 

 

De oudste der herders, Jacob Laban, nam drs. Balthasar terzijde. Beleefd vroeg hij: “Mag ik u 

iets vragen?” 

De Wijze knikte. 

“Nu, weet u, iets verderop” – hij wees in de verte – “staat op de hei een heel tentenkamp, vlak 

bij de plek waar onze kudden grazen. In die tenten verblijven vluchtelingen. Asielzoekers uit 

Noord-Kalmukkië. Zojuist is daar een vrouw bevallen. Nu dacht ik zo… als u iets goeds wilt 

doen met uw kerstgeschenken…” 

Het gezicht van Balthasar klaarde geheel op, begon zelfs te stralen, en ook mr. Melchior en 

Caspar van Daalen knikten instemmend. 

“Een mooie gedachte, meneer Laban. Wijst u ons de weg, dan gaan we meteen.” 

 

*   *   * 

 

En zie, Laban ging voor hen uit, totdat ze kwamen op de plaats waar het kind was. Dan traden 

zij de tent binnen en vonden het kind en zijn moeder. Ze openden hun pakket en boden de 

geschenken aan: goud, wierook en mirre. 

(Wat dat laatste eigenlijk is? Het is de gebruikelijke militaire afkorting voor een zogenaamd 

survivalpakket, zeer geschikt bij verblijf te velde, in tenten en zo, inhoudende: Macaroni, 

Instant koffie, Rijst, Rookartikelen en Erwtensoep in blik.) 

 

Ze bleven daar nog een tijdje, en nadat ze tenslotte afscheid hadden genomen van de heer 

Laban keerden ze langs een andere weg naar huis terug, want ze wilden niet het risico lopen 

de heer E. Zabulon die nacht voor een tweede keer tegen te komen. 

 

En zo voltrok zich in die Kerstnacht een wonder: de pensioenregeling van de Herders bleef 

ongewijzigd. Maar verder bleef de bedrijfstak van de heer E. Zabulon groeien en bloeien. De 

herders echter keerden voldaan terug naar hun rustige, stressloze heidevelden, en hoedden er 

als vanouds hun schapen. Want dingen – uit tevredenheid met een bestaande situatie – 

ongewijzigd in stand laten is voorbehouden aan de eenvoudigen van geest. 

Maar aan hen behoort het Koninkrijk. 

 

 

Einde 
 

 

Capelle a/d IJssel en Rotterdam, december 1998. 

 


