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Van de redactie
Het laatste nummer van dit jaar alweer. 
Een voor de vereniging hectisch jaar met 
drie nieuwe bestuursleden, die – zeker 
niet onaardig bedoeld – de vertrekkende 
bestuursleden al bijna hebben doen vergeten. 
Het gaat goed en iedereen heeft weer zijn weg 
gevonden. Zo ook BAMformatie. De vorige 
editie was het resultaat van een gewijzigde 
aanpak met opmaak en druk in één hand, 
die van (Studio BAM) Canon en we zijn zeer 
verheugd over de geleverde kwaliteit. Wij 
zullen deze aanpak dus continueren.

Behalve dat het er goed uitziet, gaat het 
natuurlijk ook om de inhoud. Zoals eigenlijk 
altijd mogen we ons gelukkig prijzen dat het 
aanbod van teksten en foto ’s groot is. Soms 
zo groot en vroegtijdig, dat uw redacteur er 
wel eens een over het hoofd ziet en vergeet 
te plaatsen. Dat overkwam mij met de 
bijdrage van Piet Grutters over Jan Busser, 
die eigenlijk in de vorige editie had moeten 
worden opgenomen. Jan Busser had er naar 
uitgekeken en was natuurlijk teleurgesteld en 
Piet Grutters als auteur ook. Vanzelfsprekend 
staat Jan met zijn Corijn er nu in en nogmaals 
excuus voor deze omissie. Ook bij uw 
redacteur gaan de jaren tellen, zullen we maar 
zeggen.

De voorzitter doet kort verslag van de 
activiteiten van het bestuur gedurende de 
afgelopen periode. Daarnaast spreekt hij de 
hoop uit, dat BAM het verwachte resultaat 
van 2% vóór belasting ook daadwerkelijk 
gaat waarmaken. Het mislukken van een 
akkoord over het nieuwe pensioenstelsel 
houdt de gemoederen bezig en ook dat van 
de voorzitter. En tenslotte wenst hij de leden 
namens het bestuur gezellige Kerstdagen toe 
en alle goeds voor 2019.

Zoals Cor Cornelisse in zijn Van de 
Activiteitencommissie met voldoening 
constateert, is er een ruim aanbod van 
vrijwillige tekstschrijvers om verslag te doen 
van onze activiteiten. In deze editie twee 
verslagen van hun hand over het bezoek 
aan het Themapark “De Westlandse Druif” in 
Monster en aan Space Expo in Noordwijk. Ook 
zijn de activiteiten voor 2019 aangekondigd.

De Wet op de privacy heeft de nodige 
voeten in de aarde. Onze brief van begin 
oktober, waarin gevraagd werd om een 
Toestemmingsverklaring in te vullen en toe te 
sturen, bleek ondanks de inspanningen van de 
werkgroep, niet voor iedereen glashelder. De 
contactpersonen maakten daar melding van en 
ook de respons is na twee maanden nog niet 
100%. Daarom in deze krant de actuele stand 
van zaken vermeld en een poging gedaan 
om een en ander te verduidelijken. En vooral 
ook een oproep om de nog niet ontvangen 
verklaringen in te vullen en toe te sturen. 
Want om misverstanden te voorkomen: als u 
niet reageert schrijft de wet voor, dat we dat 
moeten interpreteren als “geen toestemming”. 
Mocht u nog moeten invullen en toesturen, 
lees dan zeker het artikel “Wet op de privacy”. 
Het is de moeite waard.

Belangwekkende zaken uit de NVOG-wereld 
zijn in de vorm van en paar citaten uit de 
NVOG-nieuwsbrief aan u voorgeschoteld. 
Zeer belangrijk en teleurstellend is het 
mislukken van de onderhandelingen over 
een nieuw pensioenstelsel. Laten we hopen 
dat de onderhandelaars een manier vinden 
om deze kwestie weer vlot te trekken. De 
gepensioneerden hebben er recht op.

Onze vaste toeleverancier van interessante 
verhalen Cor Cornelisse heeft ook deze keer 
weer de pen gegrepen om ons te informeren 
over suiker, het zoete gif en over het eigen 
huis en met name de stenen ervan.
Ook namens de redactie hele goede 
Kerstdagen toegewenst en een vredige 
jaarwisseling met voorspoed en vooral 
gezondheid voor 2019.

Veel leesplezier.
Eric van Baarsel

Kopij voor BAMformatie 2019 – 1 graag 
inleveren vóór 9 maart 2019 bij de redactie.

Van het bestuur

Van links af: Frits Scheublin, Nico Dirkzwager, Ineke 
 Roedoe, Willem Aberson, Eric van Baarsel, Peter 
 Grotenhuis en Cor  Cornelisse

Inmiddels is het alweer 24 november dat ik mijn 
bijdrage voor BAMformatie 2018-4 inlever bij 
de redactie.

De winter is weer in aantocht, hetgeen we de 
afgelopen week goed hebben kunnen merken 
door de koude wind uit het oosten. Ik heb 
het gevoel dat we daar steeds slechter tegen 
kunnen naarmate we ouder worden. Of komt 
het omdat we verwend waren door die mooie 
lange zomer die we net achter de rug hebben?
De Activiteitencommissie was de afgelopen 
periode weer zeer actief met een bezoek aan 
de Westlandse Druif en een excursie naar 
Space Expo in Noordwijk. Beide activiteiten 
mochten zich verheugen op een grote 
opkomst en waren zoals gewoonlijk weer goed 
georganiseerd.

Sinds de laatste BAMformatie hebben we een 
bestuursvergadering gehad op 25 september 
waar voornamelijk de volgende onderwerpen 
de aandacht kregen: voorbereiding van de 
vergadering met contactpersonen, Algemene 
Verordening Gegevensbescherming en 
het dispuut met bpfBOUW aangaande de 
zeteltoewijzing in het Verantwoordingsorgaan 
na de recente verkiezingen. Tevens kwam de 
productie van BAMformatie aan de orde.
Op 12 oktober hadden we in Gouda een goede 
vergadering met de contactpersonen, die 
afgesloten werd door een presentatie van Piet 
Zuidgeest over het Project Afsluitdijk, waar 
BAM bij betrokken is.
Daarnaast hebben we als bestuur een 
afscheidsdiner gehad met de in mei afgetreden 

bestuursleden Bert Dragt, Ad Kerklaan en Rick 
van Harn. Het was een gezellige bijeenkomst 
die de onderlinge band binnen het bestuur 
verder versterkte. Jammer was dat Rick verstek 
moest laten gaan vanwege ziekte. Vanaf deze 
plaats wensen we hem snelle beterschap toe.
Zelf heb ik namens het bestuur op 6 oktober 
de uitvaartdienst van Bert de Mik bijgewoond, 
die op 28 september was overleden. Ook 
onze oud-voorzitter en tevens erelid Cees van 
de Kerk was aanwezig. Bert was voormalig 
voorzitter van onze vereniging.

Het derde kwartaalrapport van BAM liet 
zien, dat de verwachting van de Raad van 
Bestuur over het resultaat van het jaar 2018 
nog steeds onveranderd is; namelijk 2% vòòr 
belasting. Van ganser harte hopen we dat dit 
waargemaakt gaat worden.

Met betrekking tot de pensioenen was het 
meest opvallende de afgelopen drie maanden 
toch wel dat het na zeven jaar onderhandelen 
niet gelukt is om een pensioenakkoord tot 
stand te brengen tussen de werkgevers, 
werknemers en de regering. Dit terwijl het een 
prestigezaak is voor het kabinet om tot een 
resultaat te komen.
We hebben een pensioenstelsel dat niet is 
toegerust op de huidige moderne samenleving 
en waar weinigen meer vertrouwen in hebben. 
Dit ondanks het feit, dat Nederland weer de 
nummer-1 positie heeft verworven in de Global 
Pension Index, die adviesbureau Mercer elk 
jaar uitbrengt.

Rutte en Koolmees tandenknarsend

Ik heb het gevoel dat het kabinet een 
behoorlijke handreiking heeft gedaan om eruit 
te komen, maar de vakbonden durfden het 
niet aan. Als de stof voldoende is neergedaald 
en de zwarte Pieten zijn uitgedeeld is het te 
hopen, dat de partijen eerdaags toch weer 
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om de tafel gaan zitten om een overeenkomst 
te bereiken over wat de beste manier is om 
het pensioenstelsel te hervormen. Als dat 
niet gebeurt, dan is de kans groot dat de 
pensioenen vanaf 2020 gekort gaan worden.

Het is een zeer ingewikkeld proces waarbij 
zaken als soepelere rekenrente, flexibele 
AOW-leeftijd voor mensen met zware beroepen 
en een verplichte pensioenregeling voor 
zzp’ers een grote rol spelen. De bemoeienis 
op de achtergrond van de oppositiepartijen 
in de Tweede Kamer maken het proces nog 
complexer.

Het jaar loopt snel ten einde.
Het bestuur wenst u en uw naasten gezellige 
Kerstdagen toe en alle goeds voor het jaar 
2019. U zult vast weer goede voornemens 
hebben voor het nieuwe jaar. Het bestuur 
wenst u daarvoor succes toe in een goede 
gezondheid.
Het bestuur heeft hetzelfde goede voornemen 
als dat van het afgelopen jaar en wel om uw 
belangen weer zo goed mogelijk te behartigen.

Nico Dirkzwager
Voorzitter

Van de Activiteitencommissie
Het recreatieve activiteitenjaar 2018 oogstte 
weer veel waardering van onze leden. Een 
record aantal deelnemers bezocht dit jaar de 
excursies en bijeenkomsten. Opvallend is ook 
dat heel veel leden gebruik hebben gemaakt 
van de Museumkaart, wat voor hen nog een 
extra voordeel opleverde.

De keuze-opties voor de verschillende 
geplande data zorgden ervoor, dat iedereen 
mee kon en dat het toch niet te massaal 
aanvoelde. Een klein nadeel was wellicht, dat 
bekenden onder de oud-collega’s voor een 
andere dag hadden gekozen. Na ontvangst 
van de uitnodiging hoeft dat, door het onderling 
afstemmen van de datum, geen bezwaar meer 
te zijn.

Het vinden van gastschrijvers voor de 
verslagen in onze BAMformaties was geen 
enkel probleem. Hennie van den Heurik deed 

verslag van ons bezoek aan het interessante 
museum Klok & Peel in Asten. Over hun 
indrukken van het bezoek aan oude tijden 
in het Archeon in Alphen a/d Rijn schreven 
Hans en Loes van der Kleij een leuk verhaal. 
In deze BAMformatie vertelt Piet Grutters 
over het boeiende en leerzame bezoek aan 
de druivenkassen van De Westlandse Druif 
in Monster en Aad van der Sanden maakte 
in samenwerking met Jasper de Wilde het 
verhaal over de belevenissen in de ruimte bij 
het Space Expo in Noordwijk. 

Voor het komende jaar 2019 is de commissie 
al druk in de weer.

De voorjaarsactiviteit eind maart wordt op veler 
verzoek weer eens een technische excursie.

Verspreid over meerdere dagen bezoeken we 
het informatiecentrum SHIP in IJmuiden. We 
worden geïnformeerd over de nieuwbouw van 
de grote zeesluis en we krijgen een beeld van 
dit - in meerdere opzichten - imposante werk.

De voorjaarsbijeenkomst, gecombineerd met 
de Algemene Ledenvergadering vindt plaats 
op donderdag 23 mei 2019 in het Aviodrome in 
Lelystad. Hier komt in chronologische volgorde 
de geschiedenis van de luchtvaart van 1785 
tot 2012 tot leven.

De golfdag bij De Scherpenbergh in de bossen 
van Lieren vlakbij Apeldoorn wordt dit keer 
gehouden op donderdag 22 augustus 2019.

We ontmoeten elkaar voor de najaars-
bijeenkomst in september in de Kasteeltuinen 
in Arcen. Hier, in de prachtige Maasduinen 
van Noord-Limburg, kunnen we genieten van 
meer dan 15 tuinen, de vele vijverpartijen en 

watervallen. We brengen ook een bezoek 
aan de Hertog Jan Brouwerij en volgen het 
brouwproces in de authentieke koperen ketels.

Voor de najaarsexcursie in begin november 
reizen we af naar Hilversum en bezoeken 
we het museum Beeld en Geluid op 
het mediapark. Het geeft ons een mooi 
overzicht van bijna honderd jaar radio- en 
televisiegeschiedenis in Nederland.

Museum Beeld en Geluid

De Dag van de Bouw is op zaterdag 15 juni 
2019. Een uitgebreid overzicht van met name 
BAM projecten die meedoen, komt tijdig uw 
kant op.

Alle reden om weer deel te nemen aan de door 
ons georganiseerde activiteiten. Voorop staat 
steeds het elkaar weer ontmoeten, bijpraten 
met oud-collega’s en samen interessante 
en gezellige dagen beleven. Uw suggesties 
blijven onverminderd welkom.

Namens de Activiteitencommissie
Cor Cornelisse

Van de NVOG
Ik heb de nieuwsbrieven van de NVOG, de 
koepel van gepensioneerden verenigingen, 
weer nagespeurd op interessante berichten 
voor ons. Hierbij mijn bloemlezing.

Citaat 1:
“Handhaven van de levensstandaard en 
garantie van koopkracht, dat zijn veruit de 
belangrijkste eisen die gepensioneerden 
stellen aan een nieuw pensioenstelsel. Toch is 
zeventig procent van de ouderen bereid met 

minder zekerheid genoegen te nemen als de 
kans op indexatie daardoor toeneemt. Dat blijkt 
uit een onderzoek dat het Bureau Motivaction 
op verzoek van acht ouderenorganisaties in 
de maand oktober heeft gedaan onder hun 
800.000 leden.”

Inmiddels is bekend geworden dat 
de onderhandelingen over een nieuw 
pensioenstelsel zijn mislukt, tot grote 
teleurstelling van de regering en de 
werkgevers en ook de pensioenfondsen. Het 
wachten is nu op de vervolgstappen.

Citaat 2:
Tot 1 januari mogen we weer van ziektekosten 
verzekeraar veranderen. De stijging van de 
zorgpremie 2019 is gemiddeld 5,7%. De 
stijging van de vier grootste zorgverzekeraars 
is als volgt:
Maatschappij Maandpremie 

2018
Maandpremie 
2019

stijging

CZ (Zorg  
bewust polis)

112,15 120,45 7,4%

VGZ (natura) 116,20 120,95 3,7% 
Menzis 
(basispolis)

119,00 122,00 4,1% 

Zilveren Kruis 
(Basis zekerpolis)

119,45 126,95 6,3% 

Citaat 3:
Het Nibud heeft op verzoek van de 
50PLUSpartij koopkrachtcijfers opgesteld over 
de periode 2010 tot en met 2019 (dus deels 
op basis van prognoses). Samengevat komt 
het erop neer, dat alleen de lagere inkomens 
nog een plusje overhouden qua koopkracht. 
Met name gepensioneerden met grotere 
aanvullende pensioenen hebben flink moeten 
inleveren, met zoals bekend het gebrek aan 
indexatie als voornaamste oorzaak. De totale 
gemiste indexatie is gemiddeld zo’n 15% van 
het aanvullend pensioen. 

Over de zorgverzekering nog het volgende. 
BAM heeft een collectieve zorgverzekering 
afgesloten die op 1 januari 2019 afloopt.
Er moest dus een nieuw contract worden 
afgesloten. Daar heeft BAM een aanbesteding 
voor uitgeschreven. Als vertegenwoordiger 
van de BAM-gepensioneerden mocht 
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ik, met Centrale Ondernemingsraad en 
de HR-managers meedenken over de 
aanbestedingsprocedure.

Aevitae is als beste aanbieder uit de bus 
gekomen. Belangrijk voor ons is dat ook 
gepensioneerden zich onder dit collectieve 
contract kunnen verzekeren. In dat opzicht 
onderscheidt BAM zich in positieve zin 
van veel andere werkgevers. De Sociaal 
Economische Commissie (SEC) heeft bij 
monde van ondergetekende de VBGleden 
per brief inmiddels uitgenodigd voor het 
bijwonen van een voorlichtingsbijeenkomst in 
Bunnik respectievelijk Gouda over dit nieuwe 
zorgcontract.

Frits Scheublin

Wet op de Privacy
In oktober hebben alle leden een brief 
ontvangen met het verzoek via het invullen 
van een formulier aan te geven, of zij wel 
of niet hun naam, adres, onderdeel BAM, 
telefoonnummer en E-mailadres vermeld 
willen zien in onze adressenlijst (zowel op 
het beschermde deel van de website als 
op papier). Uit verschillende reacties is ons 
gebleken, dat de tekst van de brief, ondanks 
de inspanningen van de werkgroep, niet voor 
iedereen even duidelijk was. Daarom hier nog 
een poging om een en ander te verhelderen.

Daarnaast blijft het aantal ingestuurde 
formulieren (de Toestemmingsverklaring) 
achter bij de verwachtingen. Van de bijna 
700 verstuurde verklaringen zijn er na 
twee maanden bijna 480 ontvangen. Dat is 
bijna 70%. Mooi, maar niet genoeg. Tot nu 
toe hebben vier leden te kennen gegeven 
geen toestemming te verlenen om hun 
bovenvermelde gegevens in de adressenlijst 
op te nemen. Bijna vijftig leden hebben niets 
ingevuld (blanco). Volgens de wet op de 
privacy moeten we dat beschouwen als een 
afwijzing (geen toestemming). De vraag is 
echter of deze leden zich dat gerealiseerd 
hebben. Wij zullen hen opnieuw de vraag 

voorleggen en verzoeken om het maken van 
een keuze.

Ruim tweehonderd leden moeten dus nog 
reageren. Het bestuur roept die leden op om 
alsnog hun keuze kenbaar te maken. Ook hier 
geldt dat “geen reactie” moet worden opgevat 
als een neen (geen toestemming). Dat straks 
30% van de leden niet meer voorkomt in de 
adressenlijst zou wel een hele grote aderlating 
betekenen voor de onderlinge communicatie 
tussen de leden van onze vereniging. Daar 
wil het bestuur vooralsnog niet van uitgaan 
en daarom worden deze leden opgeroepen 
alsnog het betreffende formulier in te sturen 
naar ons secretariaat. Dat kan zonder 
postzegel naar het op het formulier vermelde 
Antwoordnummer.

Dan nog even voor alle duidelijkheid.
VBG beschikt van alle leden over de volgende 
persoonsgegevens:
• Voor -en achternaam, meisjesnaam indien 

van toepassing
• Geslacht
• Geboortedatum 
• Adresgegevens
• Burgerlijke staat
• Trouwdatum
• Ingang lidmaatschap
• Werkzaam geweest bij ….
• Telefoonnummer(s), vast en mobiel
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer(s).

Deze persoonsgegevens hebben we nodig 
om de vereniging te kunnen besturen. 
Alleen het bestuur, het secretariaat en de 
contactpersonen (voor hun eigen kring) 
hebben toegang tot deze gegevens en blijven 
dus binnen de vereniging. Daarvoor hebben 
we uw toestemming niet nodig, dus daar gaat 
de Toestemmingsverklaring niet over.

Een paar van deze gegevens staan echter 
vermeld in onze adressenlijst, die onder de 
leden wordt verspreid en waarvan het bestuur 
dus niet kan garanderen, dat deze gegevens 
binnen de vereniging blijven.

Het gaat om de volgende gegevens:
• Voorletters en naam
• Adresgegevens
• Werkzaam geweest bij …
• Telefoonnummer(s)
• E-mailadres.

Voor het opnemen van deze gegevens in 
de adressenlijst moet u toestemming geven. 
Geeft u geen toestemming, dan halen we 
uw gegevens uit de “openbare” adressenlijst 
maar natuurlijk niet uit ons beschermde 
adressenbestand. Bij “geen toestemming” blijft 
u dus gewoon lid, kan overal aan meedoen, 
kunt zich voor activiteiten inschrijven en 
ontvangt u BAMformatie en alle overige 
communicatie als brieven etc. Het enige 
nadeel is dat u eventueel via de adressenlijst 
niet meer te vinden bent door oud-collega ‘s, 
die met u in contact willen komen. Indien u 
wel toestemming verleent voor het opnemen 
van uw gegevens in de adressenlijst, dan 
blijven uw hierboven genoemde vijf gegevens 
opgenomen worden in de adressenlijst.

Het bestuur roept de leden op, die nog niet 
hebben gereageerd, om zo spoedig mogelijk 
de Toestemmingsverklaring in te vullen en op 
te sturen naar Els Oosterlaken.

Mochten de “blanco” stemmers naar aanleiding 
van vorenstaande toelichting nu tot de 
conclusie komen, dat zij alsnog een expliciete 
keuze willen maken, doe dat dan in een mail 
aan Els naar E-mailadres vbg@bam.com.

Bij voorbaat dank voor de medewerking.

Tenslotte nog dit. Ons is gebleken dat 
partnerleden, die optreden als contactpersoon, 
de brief van oktober niet hebben ontvangen 
om de simpele reden, dat wij die niet 
hebben verstuurd. Zij staan echter wel als 
zodanig vermeld in de adressenlijst. Daarom 
hebben zij onlangs ook een brief met een 
Toestemmingsverklaring toegestuurd gekregen 
met de vraag om die ingevuld terug te sturen.

Eric van Baarsel, 
Kartrekker AVG

Jan Busser, schipper naast Corijn

Als je Jan Busser goed aankijkt, zie je ondanks 
zijn 85 jaar toch de trekken van de stoere 
zeebonk, die hij vroeger was. Veel gedaan in 
zijn leven, zeer gevarieerd, maar bovenal heeft 
de liefde voor het water richting gegeven aan 
het leven en de loopbaan van Jan.

Jan Busser

Geboren in Nieuwer-Amstel, zoals hij trots 
vertelt (nu Amstelveen geheten). Zoon van 
een inspecteur van politie. Daar heeft hij 
de eigenschappen van meegekregen die 
bepalend zijn voor de rest van zijn leven: 
streng, rechtvaardig en eerlijk. Zo zat hij als 
kleine jongen vaak alleen op een roeibootje 
op de waterpoel bij Nieuwer-Amstel. Maar dat 
mocht hij niet zonder toezicht. Dus straf was 
zijn loon.

Omdat vader een post kreeg in Den Helder, 
verhuisde het gezin daarnaar toe. Jan ging 
naar de MULO-A en B, en daarna naar 
de Zeevaartschool in Den Helder. Tijdens 
vakanties deed hij vakantiewerk op een kotter. 
Nadat hij zijn diploma had gehaald, ging hij 
werken bij de “Maatschappij Nederland”. Was 
een grote rederij, maar zonder veel franje. Jan 
vertelde dat de maatschappij als bijnaam had: 
”schraal maar netjes”. Hij begon als leerling 
stuurman en werkte zich op in de koopvaardij 
via 4e naar 3e en 2e stuurman. Was een goede 
en leerzame tijd.

Toch had hij in die tijd ook een heel andere 
invulling aan zijn leven gegeven. Er was een 
jongedame, Corijn Post, uit Bussum die in 
die plaats bibliothecaresse was. Maar die 
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was uitgekeken op de boeken en wilde iets 
anders gaan doen. Via via kreeg ze te horen 
dat er bij een rederij personeel gevraagd 
werd voor de facilitaire diensten aan boord 
van een schip. Dat leek haar wel wat. Zo 
kwam ze als assistent-purser aan boord van 
de “Oldenbarneveld”. Er bleek daar een zeer 
knappe 2e stuurman te zijn. Ze liet haar oog 
op hem vallen en probeerde zijn aandacht te 
trekken. Dat lukte en inmiddels is ze al haast 
55 jaar getrouwd met Jan.

Corijn Post

De mooiste herinnering aan die tijd heeft ze 
van het afscheid van de ‘Barneveld”. Op dit 
schip hadden ze samen deel uit gemaakt 
van de bemanning. Het schip werd verkocht 
aan een Italiaanse reder en werd naar Italië 
gebracht. Echter met een omweg. Met de 
toenmalige bemanning, waaronder Jan en 
Corijn, werd als afscheid een grote cruise 
gemaakt, een variatie op Jules Verne’s 
“een reis om de wereld in 80 dagen”. Was 
een geweldig ervaring voor haar en ook de 
terugreis met de trein was onvergetelijk.

Maar op een bepaald moment had hij het bij 
de koopvaardij wel gezien. Stilaan werd het 
beeld veranderd. De koopvaardij was niet 
meer wat het geweest was. Containers in 
plaats van stukgoed en inkrimping. Hij had er 
genoeg van en veranderde radicaal. Jan ging 
bij een zandstraalbedrijf werken. Schepen 
schoonstralen etc. Zijn leidinggevende 
capaciteiten zaten hem toch in de weg, want 
na vier maanden ging hij daar met ruzie weg.
Op het gebied van huisvesting speelde toen 
wat problemen. Wilde je een woning kopen, 

moest je economisch gebonden zijn aan de 
gemeente waar je een huis kocht. Jan ging 
in Tiel werken en wonen. En wat een carrière 
switch. Hij werd vertegenwoordiger bij een 
verffabriek uit Tiel en zwierf heel Nederland 
door. De fabriek maakte celluloselak voor de 
industrie. Hij deed dit werk zes jaar. Corijn ging 
werken als bibliothecaresse op de Radboud 
Universiteit in Nijmegen.

En toen kwam de oude liefde voor het water 
weer bovendrijven. Jan ging werken bij Volker, 
later Volker Stevin. Want hij wou weer gaan 
varen. Hij kwam terecht op een sleephopper, 
schip met zuigbuizen waarmee je zand kunt 
opzuigen en opspuiten. Vooral inzetbaar bij het 
maken van havens etc. Zo ‘n schip heeft een 
bemanning van 25 personen.

Hij begon als 2e stuurman en werd al snel 
kapitein op een sleephopper. Je bent als 
kapitein dan ook verantwoordelijk voor het 
hele proces van zandwinning, uitdiepen, 
opspuiten etc. De werktijden zijn niet zo 
geweldig op een schip: drie maanden op, één 
maand af. Aangezien Corijn dus heel veel 
alleen was - ze had gelukkig haar werk in 
Nijmegen - waren de maanden af steeds een 
groot feest. Toen er een zoon kwam moest 
er even geïmproviseerd worden. Maar door 
hulp van familie en buren kon ze toch haar 
werk in Nijmegen blijven doen. Alleen hield 
de Mij zich niet zo goed aan de drie maanden 
op. Er werd regelmatig een beroep gedaan 
op Jan om toch nog iets af te maken etc. Wij 
als doeners van de BAM herkennen dit wel. 
Maar soms liep dat toch uit de hand. Er is een 
voorval wat dat goed illustreert. Hij voer jaren 
met de “COSMOS”. Het schip werd verkocht 

De sleephopperzuiger COSMOS heeft onder de naam 
BOCAS DE CENIZA in Zuid-Amerika gevaren. De foto 
dateert van 16 september 2002. In mei 2012 werd het 
schip verkocht om te worden gesloopt in Alang in India.

aan een maatschappij uit Columbia. Jan mocht 
/ moest mee als consultant om te zorgen 
dat de overdracht en dergelijke, goed zou 
verlopen en hij moest de nieuwe reder wegwijs 
maken op het schip en in de procedure van de 
werkzaamheden van een sleephopper. Dus 
kort en goed, hij moest ze daar het baggeren 
leren. Van de drie maanden op werden dat er 
veel meer. Jan klaagde bij de Columbiaanse 
reder. Hij wilde naar huis, dat was rond zijn 
25-jarig huwelijksfeest. Maar van naar huis 
gaan kon niets komen. Het komt goed, zei 
de reder steeds maar. Totdat Jan naar het 
vliegveld gedirigeerd werd en wie kwam 
daar aangevlogen?? Corijn. Dat was wel een 
verrassing. Ze hebben daar in Columbia drie 
prachtige weken gehad. Daar kijken ze beiden 
nog met veel vreugde op terug.

Op 59 jarige leeftijd ging Jan met pensioen. 
Had er ca. 20 jaar bij Volker Stevin opzitten. 
Jan dacht, ik heb lang naar de pijpen van 
de Mij gedanst. Ik wil wel eens weten of dat 
eigenlijk allemaal mocht. Daarom besloot hij 
om rechten te gaan studeren. Hij heeft er acht 
jaar over gedaan bij de Open Universiteit en 
heeft zich naast rechten ook verdiept in de 
studentenwereld. Hij verhaalt met weemoed 
over de mooie jaren en vooral de feesten 
die hij als overjarige student meegemaakt 
heeft. Was een geweldige tijd, zegt hij. Maar 
het resultaat is er ook naar. Hij is meester 
in de rechten. We spreken dus over de 
weledelgestrenge heer Jan Busser. Hij heeft 
er in de praktijk niet zo veel meegedaan. Heeft 
wel in het stadspanel van de gemeente Tiel 
gezeten, met onder andere als agendapunt de 
verfraaiing van Tiel.

Door een hersenstam-infarct is aan veel 
activiteiten een einde gekomen. Hij werd 
tijdens de revalidatie in Utrecht regelmatig 
bezocht door de heer Versteeg, destijds 
contactpersoon van de kring Betuwe, om 
hem op te peppen en het nieuws over de 
maatschappij te vertellen. Hij heeft dat altijd 
zeer gewaardeerd. 

Piet Grutters, 
contactpersoon Kring Betuwe

Verslag van bezoek aan
 Themapark “De Westlandse Druif” 

Wij behoorden tot de groep van 120 
deelnemers die op 12 september jl. een 
bezoek brachten aan het Themapark “De 
Westlandse Druif” in Monster met aansluitend 
een vaartocht door het Westland.

Zoals gebruikelijk werden we al van verre 
welkom geheten door de vakkundig opgestelde 
VBG aanwijsborden en de BAM-vanen om ons 
de weg te wijzen.

De ontvangst in de Brasserie en de 
Bonnenzaal was lekker ontspannen, zodat we 
even konden bekomen van de voor sommigen 
best lange reis en bijkletsen met onze 
bekenden.

Met een vakkundige gids gingen we de 
kassen verkennen, met vooraf wat algemene 
informatie. De andere helft van de groep 
deelnemers ging mee met de vaartocht.

Eind 1800 verschenen in het Westland de 
eerste kassen, veelal tegen muren. De serres 
werden later uit België geïntroduceerd. Het 
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hoogtepunt van de druiventeelt lag rond 
1935. Door invoer van goedkope druiven uit 
o.a. Spanje en Italië is de teelt na 1960 sterk 
afgenomen en inmiddels uit het Westland 
verdwenen. Alles als gevolg van de EU.

Het themapark is 2 ha groot, waarvan de 
helft bestaat uit kassen en de nagestreefde 
oogst bedraagt zo’n 30.000 kilo druiven. Het 
gaat hier om tafeldruiven in tegenstelling tot 
wijndruiven. Deze druiven zijn gekweekt voor 
de consumptie en worden verkocht in het 
eigen winkeltje van juli t/m december en aan 
de betere groenten- en fruitwinkels, tophoreca 
en de grotere supermarkten. Er zijn maar drie 
betaalde personen in vaste dienst. Het overige 
werk wordt parttime gedaan door circa 200 
vrijwilligers om de exploitatie betaalbaar te 
houden.

De cyclus van de druiven
Na de oogst wordt begonnen met de 
wintersnoei. Het snoeihout gaat naar de 
kwekerijen waarvan weer nieuwe stekken 
gemaakt worden. Van het blad wordt compost 
gemaakt. De stekken worden geënt met 
bijenwas, waarna je van deze stekken na 
1 à 2 jaar weer kunt oogsten. Bij nieuwe 
struiken duurt het anders wel zo’n 5 jaar. 
Vanaf februari/maart wordt er gestookt. Na het 
uitlopen wordt er ‘aangebonden’ en ‘uitgedieft’, 
waarbij extra scheuten worden weggeknipt. 
Regelmatig wordt er gesnoeid en begint het 
krenten (uitdunnen van de tros). Daardoor 
krijgt de tros grote druiven een mooie vorm. 
Iedereen heeft de mooie krenttrap gezien. 
Drie maanden na het krenten kan er geoogst 
worden. Vooraf wordt het suikergehalte 
gemeten, uitgedrukt in de Brix-waarde. Die 
moet minimaal 16 zijn voor een zoete smaak 
en een goede houdbaarheid.

Wetenswaardigheden
Dan zijn er echter nog veel moeilijkheden te 
overwinnen om mooie en kwalitatieve goede 
druiven te krijgen. De druiven worden tegen 
ziektes beschermd door inzet van biologische 
bestrijdingsmiddelen. Er worden 1 à 2 keer 
per jaar controles uitgevoerd om te zien of 
er aan de teeltvoorwaarden wordt voldaan. 
De taxuskever moet bijvoorbeeld bestreden 
worden.

Dat gebeurde tot 3 jaar terug door plukjes 
houtwol bij de stam te plaatsen. De kevers 
kropen ‘s nachts bij elkaar in de houtwolbol 
om warm te blijven. In de ochtend werden 
de bollen leeg geschud in een emmer om 
de kevers te verzamelen en te vernietigen. 
Nu worden hiervoor krielkippetjes ingezet. 
De druiven zijn ook zeer gevoelig voor de 
schimmel meeldauw. Voor de bestrijding 
hiervan worden er zwavelpotten ingezet. 
Onkruid wordt verwijderd met branders.

Voor de verwarming van de kassen moesten 
er ketelhuizen gebouwd worden. Nog zonder 
circulatiepompen en goed voor 2 tot 3 kassen. 
Het aantal schoorstenen gaf aan hoeveel 
kassen er verwarmd werden en daarmee hoe 
rijk de teler was. Het ketelhuis op het terrein 
komt uit ’s Gravenzande en is steen voor steen 
op het themapark herbouwd.

De verdere activiteiten
Na de rondleiding kregen we bij het betreden 
van de filmzaal een paar druiven om te 
proeven. Ze bevielen ons prima, zoet en vol 
van smaak. De film was een mooie tweespraak 
tussen opa en kleindochter over de 
druiventeelt vroeger en nu in de moderne tijd. 
Het gaf een goed inkijkje in de oude tijd met 
mooie beelden en een goed gevoel over de 

nieuwe tijd. Voor een aantal van ons, die zelf 
wijn maken met eigen gekweekte druiven, was 
het fijn om een aantal druiventeeltproblemen 
met de gids te kunnen bespreken.

Het volgende programmaonderdeel was de 
uitgebreide lunch, met lekkere broodjes en 
de onmisbare kroket. We lieten het ons goed 
smaken, waarna onze groep deelnemers zich 
gereed maakte voor de vaartocht door het 
Westland.

Een prachtige tocht over de ‘Gantel’, een 
riviertje in het Westland dat onder andere 
loopt door Monster en Poeldijk. De Gantel 
was vroeger een brede kreek en maakte 
onderdeel uit van een wijdvertakt stelsel van 
getijdekreken, dat uitliep in de monding van de 
Maas.

Over de Gantel is veel geschreven en het 
blijkt een zeer belangrijk onderdeel te zijn 
geweest voor de ontplooiingsmogelijkheden 
van het Westland. De boottocht liet ons de 
zeer verschillende oevers zien en de plaatsen, 
waar de kassen weg waren of niet meer als 
kassen gebruikt werden, maar bijvoorbeeld als 
caravanstalling en dus geen Westlandse functie 
meer hebben. Maar ook waar de ontwikkeling 
in volle gang was met nieuwe huizen en 
verhoogde kassen. Zeer afwisselend. Vroeger 
had elk dorp ook zijn eigen veiling. Daarvoor 
werden de Gantel, en de andere waterwegen 
zeer intensief gebruikt om druiven naar de 
veiling te brengen. Nu is er alleen in Barendrecht 
nog een veiling. Hierdoor worden de vaarwegen 
steeds minder gebruikt. We zagen dan ook de 
verandering van de Westlandse schuit. Eerst 
een boot voor de kwekers, nu uitgerust met 
motor en vooral gebruikt als vakantieboot. We 
kwamen langs kassen, fabrieken en werven en 

een stukje ouderwets jaagpad ingericht als klein 
natuurgebied. Huizen waren moeilijk te bereiken 
en de voortuin lag meestal aan de waterkant.

Het Westland is volop in ontwikkeling waarbij 
onder meer subsidiegelden vanuit de EU 
worden ingezet. Op het internet zijn veel 
artikelen te vinden over hoe dit gebied zich 
aanpast aan de nieuwe tijd.

De weergoden waren ons toch nog gunstig 
gezind. Het is droog gebleven en soms kwam 
er een bleek zonnetje door. Al met al een 
leerzame tocht. Hierna werden we in de zalen 
ontvangen en hadden de gelegenheid om te 
genieten van een drankje als aperitief, het 
gezellige samenzijn en een heerlijk buffet. 
Daar hebben we echt van genoten.

We gingen voldaan en dankbaar huiswaarts na 
een geweldige dag met een bezoek aan een 
verrassende locatie, verborgen in het gebied 
van de ‘Glazen stad’.

Voor alle feiten en wetenswaardigheden over 
de druiventeelt valt een hele BAMformatie te
vullen. Daarvoor is het nog een keer bezoeken 
op eigen gelegenheid van dit themapark een 
aanrader. Veel dank aan de AC-organisatoren 
Rijk van Tongeren en Cor Cornelisse.

Piet Grutters
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Piet Grutters en zijn vrouw zijn zeer betrokken 
contactpersonen voor de Kring Betuwe en zij 
nemen regelmatig deel aan onze activiteiten. 
Dat we deze bijzondere locatie zijn gaan 
bezoeken was mede te danken aan hun 
suggestie voor deze najaarsbijeenkomst.
Op 18 september jl. hebben nog 122 leden 
een zelfde programma gevolgd, wel met wat 
zonniger weer.

Activiteitencommissie

Een kapitaal aan ‘stenen’, maar...
Velen van ons wonen comfortabel in een eigen 
huis, soms met nog een kleine hypotheek 
maar steeds vaker is alles afgelost en 
bezitten we een kapitaal aan stenen. In het 
artikel ‘Wonen met gemak, blijven wonen of 
verkassen’ schreef ik, in een ander kader, daar 
al eens over (BAMformatie nr. 80 - juni 2016)

Zo langzamerhand vergrijst Nederland. De 
geboortegolf eindigt in een sterftegolf en dan 
wordt de woningmarkt overspoeld met al die 
vrijkomende huizen. Rond 2030 is het zover 
dat velen van ons of gaan ‘uitstappen’ of te 
oud zijn om zelfstandig te blijven wonen, 
ondanks aanpassingen aan onze woningen.

Nu al komen door ouderdom elk jaar zo’n 
vijfenzestigduizend huizen vrij, de jaren na 
2030 zal dat naar de negentigduizend gaan 
en later nog meer. Het logische gevolg zou 
dan moeten zijn, dat de huizenprijzen gaan 
kelderen.

Moeten we nu snel besluiten ons huis te 
gelde te maken en dan schenken aan onze 
kinderen, kleinkinderen of goede doelen? 
Misschien gaan cruisen in de Caraïben, ook 
om te voorkomen dat we onze ‘stenen’ moeten 
opeten in een zorginstelling of verpleeghuis? 
Beter is naar de feiten te kijken.

Natuurlijk komen er huizen vrij, vooral in 
gebieden die we krimpregio’s noemen. 
Er zijn daar bijna geen jongeren die de 
vrijkomende woningen kopen. Ze zijn 
massaal weggetrokken naar stedelijk 
gebied met veel meer voorzieningen en 
ontplooiingsmogelijkheden. De uitdaging 
zal zijn om daar de leegstaande huizen te 
onttrekken aan de woningvoorraad.

Daartegenover staat dat als de huidige 
trends in geboorte en migratie doorzetten, 
de bevolking tot 2060 langzaam zal blijven 
groeien en daarna pas gaat krimpen. Door 
onze toegenomen levensverwachting en door 
maatschappelijke ontwikkelingen die ons 
bewegen langer zelfstandig te wonen, zullen de 
gevolgen op de woningmarkt over een langere 
periode worden gespreid. De sterftegolf zal 
eerder een tragere uitstroom zijn.

Jongere generaties zijn veel meer geneigd 
om een eigen woning te kopen, terwijl in onze 
leeftijdsgroep nog veel gehuurd wordt. Dus 
meer potentiële kopers voor minder aanbod 
aan vrijkomende huizen.

Wij komen allemaal uit een tijdperk met volop 
ruimte, met één of twee auto’s in de straat 
en een leeg buitengebied, toegankelijk via 
zandpaden of polderweggetjes. We waren rond 
1950 met zo’n tienmiljoen mensen. Nu staan 
de straten vol met auto’s, lijkt het of alles is 
volgebouwd en alle wegen zijn geasfalteerd. 
Echte zandwegen zijn een zeldzaamheid. Nu 
zijn we met zo’n zeventienmiljoen mensen, maar 
daar hebben we wel zeventig jaar over gedaan.

Het aantal woningen waaraan behoefte is 
hangt niet alleen af van de omvang van 
de bevolking maar meer van het aantal 
huishoudens. Dat neemt al tientallen jaren 
sterker toe dan het aantal inwoners. Naar 
verwachting komen er tussen 2025 en 2040 
ruim driehonderdduizend huishoudens bij.

Uiteindelijk past de markt zich aan. Toen mede 
door de crisis vanaf 2008 de huizenprijzen 
daalden, werd er direct veel minder gebouwd. 
De woningvoorraad groeide daardoor minder 
snel en de prijzen van bestaande woningen 
zakten niet dramatisch. Wel werkt de cyclus 
zo dat, nu er weer volop vraag is en gebouwd 
wordt, er niet voldoende bouwvakkers meer 
zijn. Ook dat dempt nu de productie. En 
mochten er toch veel koopwoningen in korte tijd 
op de markt komen dan zal bouwend Nederland 
gewoonweg weer minder stenen aanslepen.

Op enig moment komen onze huizen op 
de markt maar deze ontwikkeling zal zich 
spreiden over vele jaren. Met de voorlopig 
blijvende vraag naar woningen zal dat geen 
acuut gevaar opleveren voor de woningmarkt. 
Ons kapitaal aan ‘stenen’ blijft zijn waarde 
houden.

Hier is wel een ‘maar’ aan verbonden. Wij 
plegen minder onderhoud en steken minder 
geld in het verduurzamen van onze woningen, 
onder het motto: ‘het zal mijn tijd wel duren’.

Dát zou wel kunnen leiden tot waarde-
vermindering en lastiger verkoop op termijn.
U bent nu gerustgesteld en toch 
gewaarschuwd!

Cor Cornelisse

Met BAM-gepensioneerden  
op ruimtereis

Het is donderdag 8 november 2018 en samen 
met nog 113 leden brengen wij een bezoek aan 
Space Expo van de Europese ruimteorganisatie 
ESA - Estec in Noordwijk. Een dag 
georganiseerd door de Activiteitencommissie 
van de Vereniging BAM Gepensioneerden. 
Weldra vlogen wij door het heelal.

Koffie in Sunset Boulevard

Maar eerst de hartelijke ontvangst in 
Grand Café Restaurant SunSet Boulevard 
te Katwijk waar Joost Lobach van de 
Activiteitencommissie ons welkom heette. Er 
was appelgebak, gebak met witte chocolade 
en chocolade cake met natuurlijk koffie of 
thee. Daarna volgde de excursie naar het 
Space Expo te Noordwijk waar in groepen een 
rondleiding werd gegeven door het museum, 
gevolgd door een lezing over het heelal.

In het museum werden veel wetens-
waardigheden verteld, zoals ”iemand die op 
aarde bijvoorbeeld 84 kg weegt, weegt op 
de maan slechts 14 kg”. Opvallend was ook 
dat veel gepensioneerden de antwoorden 
wisten op de door de gids gestelde vragen. 
Onder de vele tentoongestelde objecten was 
een model te zien van de Ariane raket. Deze 
wordt gelanceerd met uiteindelijk een snelheid 
van 27.500 km per uur en is in 5 seconden 
buiten de dampkring. De raket wordt daarbij 
aangedreven door verbranding van waterstof 
en zuurstof.

Comfortabel in de capsule
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Wij namen een kijkje in een ruimtelaboratorium 
en in een ruimtecapsule. Slapen in het 
ruimtelaboratorium moet in een slaapzak 
gebeuren die vast is gezet aan het 
ruimtelaboratorium. Je blijft anders zweven, 
hoewel dat natuurlijk ook wel lekker zou 
slapen. Onze gids vertelde daarbij onder 
meer dat een rondje om de aarde in zo’n 
ruimtecapsule slechts 1,5 uur duurt.

Na het Museumbezoek volgde een 
enthousiaste lezing over het heelal door de 
directeur van Space Expo, Rob van der Berg. 

Als de Europese lidstaten een ruimtevaartplan 
hebben dan ontwikkelt ESA het project, 
berekend het benodigde budget en maakt 
een passend ontwerp Na goedkeuring van 
de lidstaten op het projectplan en het budget 
wordt het object - bijvoorbeeld een satelliet 
met meetapparatuur - en de raket door Estec 
gebouwd.

De lancering vindt vervolgens plaats in Frans-
Guyana, Frans grondgebied dus ook EU. Het 
ligt dichtbij de evenaar waar de snelheid van 
de draaiing van de aarde (1800 km/uur) het 

Astronautentafel met handtekeningen van André Kuipers 
en Wubbo Ockels

Ruimtelaboratorium en Maanlander

grootst is, waardoor de lancering van de Ariane 
raket minder energie kost. Deze energie- 
besparing kan wel tot 20% oplopen. Alles wat 
we weten over het heelal weten we alleen 
maar door er naar te kijken, veel verder komen 
we nauwelijks als mensheid. Momenteel kijken 
zo’n 940 VTL’s (Very Large Telescope’s) de 
ruimte in. Hoe groter zo’n telescoop, hoe beter 
en verder het zicht op het heelal is.

De Egyptenaren bestudeerden het heelal al 
en de ligging van de drie piramides van Gizeh 
bij Cairo doet vermoeden, dat de Egyptenaren 
de sterren gebruikten om de oriëntatie van de 
piramiden te bepalen. De drie piramides op rij 
wijzen naar de ster Sirius, de helderste ster 
aan de winterhemel. De ligging van de drie 
piramides komt overeen met de ligging van 
de drie sterren in het sterrenstelsel Orion. Tot 
ver in de middeleeuwen dacht men nog dat de 
aarde een platte schijf was.

Beroemde universumgeleerden zoals 
Ptolemaeus en later Copernicus, Galilei en 
Kepler keken al naar het heelal en maakten 
eenvoudige berekeningen om de immense 
afstanden te bepalen. Een mooie foto 
genomen vanuit een ruimtesatelliet toont hoe 
de maan met haar nu zichtbare achterkant, op 
dat moment voorlangs de aarde bewoog.

De lezing op de tweede dag werd verzorgd 
door Pieter Langmuur. Hij vertelde onder meer 
over de selectie en de zware voorbereiding 
van de astronauten. Het begon met Yoeri 
Gagarin de Rus die als eerste een rondje om 

de aarde draaide, snel gevolgd door John 
Glenn, de Amerikaan die zelfs drie rondjes 
maakte. Velen melden zich aan en maar 
een enkeling wordt geselecteerd en haalt de 
eindstreep als astronaut / kosmonaut, zoals 
André Kuipers.

Na de lezing terug naar het Grand Café 
Restaurant SunSet Boulevard te Katwijk voor 
een voortreffelijke lunch met een heerlijke 
kroket. De dag werd afgesloten door Wim 
Beukers met een dankwoord en de wens voor 
een goede thuisreis.

Het was weer een geslaagde BAM-
gepensioneerden dag, goed georganiseerd 
door de VBG Activiteitencommissie. Het was 
een dag met lekker weer, die foutloos verliep 
en waar wij allen van hebben genoten.

Aad van der Sanden en Jasper de Wildex 
Op 14 november 2018 hebben nog eens 117 
leden een bezoek gebracht aan Space Expo.
Een aantal deelnemers heeft na afloop nog 
een kijkje genomen in de tent op het strand 
waarin een zandsculptuur van een Dakota 
vliegtuig was te bewonderen. Een eerbetoon 
aan de al lang lopende musical ‘Soldaat van 
Oranje’.

Beide dagen kenmerkten zich door mooi, 
zonnig herfstweer. De deelnemers waren 
op tijd aanwezig en ook de discipline bij 
de wisseling van de locaties volgens het 
programma was uitstekend. Veel dank 
daarvoor aan onze gasten namens de 
AC-organisatie.

Activiteitencommissie 

Maan voor de aarde
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Suiker kent al een lange geschiedenis, maar 
pas in de loop van 19de eeuw kon ook het 
gewone volk zich de zoetigheid veroorloven. Al 
kenden we natuurlijk wel het fruit aan struiken 
en bomen en de honing uit de bijennesten. 
Ook veel gewassen hebben een zoete smaak.
Het begon vele duizenden jaren geleden 
met het kauwen op rietstengels in tropische 
gebieden. Zo’n drieduizend jaar geleden wist 
men in China rietsuikersiroop te maken en in 
India ontdekte men hoe je dat kon kristalliseren 
tot suikerkorrels. Dat hielden ze mooi geheim. 
Toen in de 7de eeuw de Arabieren India 
veroverden, ontdekten die het suikergeheim. 
Mede door de kruisvaarders maakten wij pas 
in de 11de eeuw kennis met het zoete goedje. 
Het was vooral in trek bij de hoge adel want 
het rietsuiker was duur. Het werd zelfs het 
witte goud genoemd.

BAM sportief

Suiker, het zoete gif?

BAM-deelnemers aan 15 km lange 7Heuvelenloop op 18 november in Nijmegen

Om het monopolie te doorbreken ging men 
in Duitsland naarstig op zoek naar gewassen 
waaruit suiker was te verkrijgen. Rond 
1750 ontdekten ze dat suiker ook uit bieten 
gewonnen kon worden. Zo werd het monopolie 
van de rietsuiker doorbroken en begon de 
opmars van suiker en dan met name de 
geraffineerde suikers.

Bij suiker bedoelen we meestal tafelsuiker, ook 
wel genoemd sacharose of sucrose.
(C12 H22O11), maar suiker kent vele aliassen. 
Uitzonderingen daargelaten betekenen in 
het algemeen benamingen met ‘…ose’ aan 
het eind, toegevoegde suikers. Suiker is de 
overkoepelende term voor een grote familie 
van verschillende koolhydraten. De meeste 
hebben een zoete smaak. Glucose is de suiker 
waar het lichaam écht niet buiten kan, het is 
de brandstof voor de cellen. Het circuleert in je 
bloed en wordt ook wel bloedsuiker genoemd. 
De bloedsuikerspiegel geeft de hoeveelheid 
aan en die wordt in een bloedwaarde 
uitgedrukt (het streven is < 4 mmol/l). 

Om de bloedsuikerspiegel in het gareel te 
houden, produceert de alvleesklier insuline. Dit 
hormoon geeft de hersenen en de spier- en 
vetcellen opdracht om de suiker uit het bloed 
op te nemen, waardoor het bloedsuikergehalte 
weer daalt. Te veel suiker in het bloed geeft 
zogenaamde ‘versuikering’ (AGE’s) en 
stimuleert de aanmaak van schadelijke vrije 
radicalen. Dit proces veroorzaakt chronische 
ontstekingsprocessen, die een rol spelen bij 
allerlei ons bekende verouderingsziektes. Het 
eraan gekoppelde teveel aan insuline speelt 
helaas ook een rol bij dit verouderingsproces. 
Het stimuleert onder andere de vorming van 
buikvet, maar veel vet in de lichaamscellen 
maakt ze ook ongevoeliger voor insuline. Er is 
sprake van een vicieuze cirkel.

Het gevaar zit hem in de snelle koolhydraten. 
Al die voorbewerkte voeding in de schappen 
van onze supermarkten, kant-en-klaar 
producten, dierlijke producten, frisdranken, 
yoghurts, ze zitten vol met schadelijke AGE’s. 

Ook ‘light’ producten helpen ons niet. De hierin 
verwerkte kunstmatige zoetstoffen bevatten 
nauwelijks calorieën. De hersenen worden 
gefopt. We denken het is ‘light’ dus ik kan wat 

meer nemen. Erger is dat de hersenen denken 
“zoet, há we krijgen calorieën binnen”, maar 
die komen helemaal niet dus volgt het signaal 
“ga maar eten”, om die calorieën alsnog 
binnen te krijgen.

De suikerindustrie in nauwe samenwerking 
met de voedingsindustrie, doet er alles aan 
om te voorkomen dat suikers als ongezond 
worden gezien. Al in 1967 werden er studies 
gepubliceerd waarin professoren van de 
Harvard Universiteit beweerden dat suiker 
geen rol speelde bij het ontstaan van de ons 
bekende gezondheidsklachten. Onlangs 
bleek dat de heren rijkelijk beloond waren. 
Ze hadden precies opgeschreven wat de 
suikerindustrie hen had voorgeschreven. 
Nu nog verschijnen er regelmatig artikelen 
waarmee de voedselindustrie haar voordeel 
doet. Met sponsorgelden probeert ook de 
suiker- en frisdrankenindustrie in Nederland 
invloed uit te oefenen op de publieke opinie 
en het overheidsbeleid onder het mom van 
samenwerking. Maar natuurlijk blijft het 
gewoon marketing. In Brussel wordt bij de 
EU met veel geld druk gelobbyd om zo onder 
meer te voorkomen dat er een suikertaks wordt 
ingevoerd. Voorlopig blijven we wereldwijd te 
veel suiker consumeren, vorig jaar zo’n 170 
miljoen ton.

Is suiker altijd ongezond, is het een 
 sluipmoordenaar, ‘de witte dood’?
Suiker is geen gif, er zitten geen gevaarlijke of 
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verslavende stoffen in. Bovendien is suiker in 
pure vorm helemaal niet lekker; eet maar eens 
een lepel uit de suikerpot.

Fabrikanten hebben de laatste decennia 
hun producten minder vet moeten maken; 
suiker moest dan het verlies aan smaak 
goedmaken. Het zijn deze ‘verborgen 
suikers’ in voedingsmiddelen die ze ineens 
onweerstaanbaar maken en ons verleiden 
extra veel te gaan consumeren. Eigenlijk zou 
het de voedingsindustrie verboden moeten 
worden, maar helaas zo simpel is het niet. 
Suiker is ongelooflijk veelzijdig en speelt op 
de meest onverwachte manieren een rol in de 
bereiding van ons eten. Zonder toegevoegde 
suikers zouden veel producten in de schappen 
van de supermarkt er heel anders uitzien en 
smaken.

Suiker is een ideaal conserveringsmiddel, 
omdat het ontzettend goed vocht absorbeert. 
Zonder vocht krijgen bacteriën en schimmels, 
die het bederf veroorzaken, geen kans.

Zout gebruiken kan natuurlijk ook, maar te veel 
zout is zeker niet goed voor ons.
Het vermogen om vocht te absorberen maakt 
producten ook dikker; denk maar aan jam.
Suiker maskeert zure en bittere smaken. 
Zonder suiker zou ketchup hartstikke zuur zijn, 
niet te eten. Suiker is een ware meester in het 
vasthouden van - anders vluchtige - aroma’s. 
Bij ijsbereiding zit het watermoleculen dwars 
als die willen samenklonteren. Daardoor blijft 
het ijs romig. In de oven zorgt het ervoor dat 
de luchtbellen in het beslag gevangen blijven, 
zodat brood en gebak lekker luchtig worden 
en niet plat blijven. Suiker maakt alles net 
even wat lekkerder. Maar juist het te veel aan 
suikers zorgt, naast genoemde klachten, ook 
voor overgewicht.

Hoe zit het met fructose. In de benaming 
lijkt het woord fruit besloten, dus gezond en 
zo werd het ook jaren lang gezien. In verse 
producten als groenten, vruchten, bessen 
en knolgewassen zit inderdaad een kleine 
hoeveelheid. Maar in ons moderne voedsel 
zitten juist grote, ongezonde hoeveelheden. 
Veel fructose is schadelijk vanwege de 
opname via de lever in plaats van door het 
bloed.

De lever weet zo snel niet wat hij met al die 
fructose aan moet, en maakt er dan maar 
vetten van met als gevolg leververvetting. 
De energiefabriek loopt vast, met chronische 
vermoeidheid 
en andere klachten tot gevolg. Kijk dus uit met 
fructoserijke producten en die zijn er heel veel.

Honing lijkt ook zo’n natuurproduct, dus niks 
mis mee. Honing bestaat echter voor 80% uit 
suikers maar bevat ook natuurlijke antibiotica. 
Het enzym glucose-oxidase produceert 
waterstofperoxide dat bacteriën en schimmels 
doodt. Een soort van geneesmiddel en dat zien 
we terug in het gebruik van honingpleisters of 
honingzalf, als middel tegen kriebelhoest en bij 
KNO-ontstekingen. Honing bevat antioxidanten 
die het dichtslibben van aderen helpen 
tegengaan. Als je toch je thee of yoghurt wilt 
zoeten, gebruik dan honing en geen suiker.

Maar er zijn ook écht goede suikers, 
die belangrijke functies in het lichaam 
vervullen. Deze essentiële suikers kennen 
we als glucose/glucosamine, galactose/
galactosamine, mannose, fucose, xylose 
en neuraminezuur. Het zit vooral in 
gewoon Nederlands vers fruit, maar ook in 
champignons, zeewier, sushi en aloë vera. Ze 

vertragen tevens het verouderingsproces. Ook 
metformine, het medicijn voor diabetes type 2, 
zou ‘levensverlengend’ werken.

Door het eten van verse groenten, fruit, 
natuurlijke zetmeelproducten en peulvruchten 
krijgt het lichaam voldoende brandstof voor de 
energievoorziening. De vezels hierin beperken 
je zoethonger en houden de bloedglucose 
stabiel. Ook zorgt het voor voldoende 

vitamines en mineralen. Al die bewerkte 
producten hebben we helemaal niet nodig! 

Bartje uit Drenthe had ongelijk toen hij uitriep: 
“bruun’n boon’n mot ik niet”.

Cor Cornelisse

Personalia
Van 18-09-2018 tot 24-11-2018:

Wij verwelkomen de nieuwe 
leden:
A. van der Eijk  
(BAM International)
Norma 5
2926 PE Krimpen ad IJssel
Tel.: 0180 795 424

J. Hamers 
Lucas van Leijdenstraat 32
5171 AK Kaatsheuvel
Tel.: 06 284 40 394

N. Jonkman  
(BAM Utiliteitsbouw)
Bachlaan 7
2252 NA Voorschoten
Tel.: 071 561 34 16

Mw. A. Neary-Smit  
(BAM International)
Ter Leedelaan 19
2172 JK Sassenheim
Tel.: 06 150 42 286

A.F.J. Sondermeijer  
(HBG/Elion & Pajkrt)
Morgental 37
2922 CN Krimpen ad IJssel
Tel.: 06 511 15 707

R.M.H. Teuling  
(BAM Infra)
Dravik 15

5161 XP Sprang Capelle
Tel.: 06 407 75 412

W. van Twillert (BAM Infra)
Bilderdijkstraat 12
3751 EX Bunschoten
Tel.: 06 177 87 700

H. Visser  
(BAM Infra Regionaal)
Dorpsstraat 13 A
1454 AK Watergang
Tel.: 020 436 17 49

H.J. Wilgenhof  
(Wilma/NBM Amstelland)
Park Glorieux 27
5261 RZ Vught
Tel.: 073 689 99 78

De volgende leden 
 verhuisden naar:
W. Beukema
Van Leeuwenhoeklaan 292
4708 BE Roosendaal
Tel.: 0165 302 259 
(ongewijzigd)

G. de Bruijn
Kapitein H. van der 
Maadestraat 38
4261 LB Wijk en Aalburg
Tel.: 0416 364 191 
(ongewijzigd)

A.J. Hensen
Veenendaalseweg 27
6745 XJ De Klomp
Tel.: 0318 520 385 
(ongewijzigd)

Mw. C. Langeberg-van Berkel
Thomas Jeffersonlaan 317
2285 AK Rijswijk
Tel.: 06 197 40 993 
(ongewijzigd)

R. Suers
Thomsonstraat 20
9721 AT Groningen
Tel.: 06 531 78 881 
(ongewijzigd)

A.J. Vos
Verpleeghuis “Het Hoge 
Heem”
Wiegerbruynlaan 29, 
km. 2002
1422 CB Uithoorn
Tel.: 0297 56 32 45 
(ongewijzigd)

De volgende leden  
hebben hun lidmaatschap 
 opgezegd:
Mw. H.W. Bennis-Dik
H. Swarthplantsoen 72
2394 ZB Hazerswoude
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Mw. R. Bielas-Cosma
Robert Kochlaan 206
2035 BH Haarlem

Mw. J. Brouwer-de Jong
Vosmeerstraat 65
1191 BC Ouderkerk ad 
Amstel

T. de Bruin
Farman 13
3769 JD Soesterberg

F.J. Eskens
Vondellaan 33
4873 EJ Etten Leur

Mw. W.M.G. Hendriks-de 
Kruijf
Admiraalvlinderlaa 81
4105 TJ Culemborg

Mw. G.L.H. Klein Kranenbarg-
van der Vinne
Grote Haarsekade 7
4205 VG Gorinchem

Mw. P. de Mik-Vermaas
Utrechtseweg 227-2
6812 AD Arnhem

Mw. O. Quarles van Ufford-
van der Hout
Händellaan 41
2555 WC Den Haag

C.P. de Vos
P.O. Box 1064
Mount Gambier S.A.
5290 Australië

Met leedwezen geven  
wij kennis van het 
 overlijden van:
A. Bennis
H. Swarthplantsoen 72
2394 ZB Hazerswoude

L. Bielas
Robert Kochlaan 206
2035 BH Haarlem

W. Bosch
Zeesserweg 14
7731 BG Ommen

28-09-2018:
B.H. de Mik
Utrechtseweg 227-2
6812 AD Arnhem

03-10-2018:
J.P. van den Bold
Immenbergweg 34
7361 GP Beekbergen

25-10-2018:
H.L. Quarles van Ufford
Händellaan 41
2555 WC Den Haag

05-11-2018:
G. Verweijmeren
Prof. Aalbersestraat 23
5046 HE Tilburg

14-11-2018:
Mw. M.M.G. van den Heurik-
van Helmond
Strausslaan 32
5751 EG Deurne



Informatieadres
Vereniging BAM Gepensioneerden
H.J. Nederhorststraat 1
2801 SC Gouda
Telefoon (0182) 59 04 05
E-mail vbg@bam.com

De vereniging is aangesloten bij
de NVOG, Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden


