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Van de redactie
Net terug van vakantie, een dag later dan 
gepland. De reden was een mankement aan 
het vliegtuig, iets met de remmen. Na heel 
lang wachten en het uitblijven van informatie 
streken we ’s nachts om 02.00 uur neer in 
een hotel voor een korte overnachting. Na 
het ontbijt begon het wachten weer, totdat 
duidelijk werd dat we in de loop van de middag 
zouden terugvliegen. Ons vliegtuig stond 
nog op het platform en we werden daar door 
de bus naar toegebracht. Kennelijk was het 
remprobleem opgelost. De gezagvoerder was 
blij alle passagiers na bijna twintig uur weer 
terug te zien en heette ons welkom met twee 
mededelingen, een slechte en een goede. De 
slechte was dat het toestel niet gerepareerd 
was, de goede dat we toch gingen vertrekken. 
Deze logica ontging ons allen na twintig 
uur vertraging. Uit het feit dat u dit stukje in 
deze editie van BAMformatie aantreft, mag 
u opmaken dat we veilig geland zijn. En een 
ervaring rijker.

De zomervakantie ligt achter ons en dat was 
voor ondergetekende een roerige periode. 
Als vicevoorzitter en met communicatie 
in mijn portefeuille had ik de schone taak 
op mij genomen om namens het bestuur 
de afhandeling van BAM150-jassen te 
begeleiden. Het meeste werk werd gelukkig 
gedaan door Brenda Smeenge, die ik 
vanaf deze plaats zeer hartelijk dank voor 
al haar inspanningen. Maar daar waar het 
niet liep zoals het zou moeten, werd ook ik 
niet gespaard door de stroom van vragen, 
opmerkingen en verzoeken van leden. Die zijn 
overigens met liefde afgehandeld, maar ik ben 
wel blij dat ik het 300-jarig bestaan van BAM 
naar verwachting niet zal meemaken.

In deze BAMformatie wordt u bijgepraat over 
nieuws uit de NVOG-hoek en hoe u zelf de 
zeer regelmatig verschijnende Nieuwsbrieven 
kunt raadplegen. De SEC heeft weer overleg 
gepleegd met de financiële baas van BAM 
(CFO) en een kort verslag is opgenomen. 
Ook over de pensioenen en het fenomeen 
indexering is nadere toelichting gegeven. 
En tenslotte wordt kort aandacht besteed 
aan onjuiste communicatie door Aevitae met 
betrekking tot onze zorgverzekering.

Tijdens de vergadering van de 
Contactpersonen met het bestuur is door 
Bernard van den Berg, directeur Verzekeringen 
van BAM, een voordracht gehouden over 
collectieve verzekeringen, waaraan ook 
gepensioneerden kunnen deelnemen. Nadere 
informatie staat in deze editie.

Naast een kort bericht van de 
Activiteitencommissie is een verslag 
opgenomen van de golfdag in augustus. 
Een jaarlijks terugkerend feest op De 
Scherpenbergh, dat door de deelnemers zeer 
wordt gewaardeerd.

Het artikel van Cor Cornelisse over zijn 
vakantiebeleving in onze vorige editie gaf 
Bert de Groot aanleiding om zijn visie op de 
vakantie handgeschreven aan het papier toe te 
vertrouwen. 

Arie Vrolijk is een trouwe bezoeker van onze 
activiteiten en oogt met zijn 94 jaar nog heel 
vitaal. Reden om hem nader aan u voor te 
stellen.

Behalve onze vaste schrijvers TIMMERMAN 
en Cor Cornelisse hebben naast Bert de 
Groot ook Piet Grutters en Jean Muijtjens een 
tekstbijdrage geleverd. Piet schrijft over zijn 
favoriete muziek en Jean verhaalt over een 
bijzonder boek, dat hij in zijn vakantie gelezen 
heeft.

Veel leesplezier.
Eric van Baarsel

Kopij voor BAMformatie 
2019 – 4 graag inleveren 
vóór 23 november 2019 bij 
de redactie.

Van het bestuur
Als deze editie van BAMformatie op de mat 
belandt, dan is de vakantieperiode voor de 
meeste mensen weer achter de rug. Een ieder 
van ons beleeft die op een andere manier. 
Sommigen maken lange reizen naar verre 
landen en anderen genieten van wat Nederland 
te bieden heeft. Zelf heb ik weer de Nijmeegse 
4-daagse gelopen waarvoor ik natuurlijk ook 
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goed en veel heb moeten trainen om vier 
dagen lang elke dag 40 km te kunnen lopen. 
Tevens zijn mijn vrouw en ik veertien dagen op 
vakantie geweest in Frankrijk waar de golfsport 
werd beoefend en af en toe een goed glas wijn 
werd gedronken.

Gelukkig hebben de FNV-leden massale 
steun gegeven aan het pensioenakkoord dat 
kabinet en sociale partners na negen jaar 
onderhandelen hadden gesloten. Alle partijen 
zijn nu akkoord, waardoor er opluchting is in 
de polder. Echter het pensioenakkoord staat 
slechts vast in hoofdlijnen inzake de nieuwe 
regels rond het aanvullend pensioen. In een 
speciale opgerichte stuurgroep ‘Uitwerking 
Pensioenakkoord’ bestaande uit kabinet, 
werkgevers en vakbonden zal verder worden 
onderhandeld, waarbij ontegenzeggelijk nog 
problemen naar voren zullen komen. De NVOG 
doet bij minister Koolmees zijn uiterste best 
om ook de seniorenorganisaties aan tafel te 
krijgen.

Het fenomeen van de laag blijvende rekenrente 
speelt hier doorheen, hetgeen het voor de 
pensioenfondsen in zijn algemeenheid moeilijk 
maakt om de vereiste dekkingsgraad te 
realiseren, opdat tot indexering kan worden 
overgegaan.

Op 18 juni vond het vervolg van het 
verantwoordingsoverleg plaats met de Chief 
Financial Officer van de BAM. Elders in dit blad 
kunt u lezen wat de stand van zaken is.

Er is door onze vicevoorzitter de afgelopen 
maanden zeer veel tijd gestoken in het ‘BAM 
150 jaar jassenproject’. Deze actie is buiten 
de schuld om van de VBG niet goed verlopen, 
waardoor helaas met name vele dames 
teleurgesteld moesten worden.

Helaas heeft de Raad van Bestuur een 
persbericht moeten uitgeven waarin 
aangekondigd werd, dat het vooruitzicht voor 
2019 in negatieve zin moest worden bijgesteld 
van 2 tot 4% naar 1% voor de marge vóór 
belastingen. Het gevolg was een daling van het 
aandeel die dag van 24%.

Op 22 augustus was de jaarlijkse VBG 
golfdag, die weer zeer geslaagd was met 53 
deelnemers en prachtig weer. Elders in dit blad 
treft u een verslag aan.

Na ons zomerreces hebben we op 20 
september weer een bestuursvergadering. 
Aan de orde zijn onder andere: verloop van 
het BAM 150 jaar jassenproject, ledenbestand, 
SEC, financiën, AVG en voorbereiding 
contactpersonenoverleg op 11 oktober.

Het bestuur wenst u een fijne nazomer!

Nico Dirkzwager
Voorzitter

Van NVOG en SEC

Onze Vereniging van BAM Gepensioneerden 
is aangesloten bij de NVOG, de 
Nederlandse Vereniging van Organisaties 
van Gepensioneerden. Die club publiceert 
regelmatig nieuwsbrieven. Soms interessant, 
soms niet. Nieuwsbrief 39 gaat in op de 
problemen met ons pensioenstelsel en wat 
daar aan kan worden gedaan. Wil je de 
nieuwsbrieven lezen, ga dan naar de website 
van de NVOG: www.gepensioneerden.nl en 
klik op “Nieuwsbrief”.

Nieuwsbrief 38 vertelt over een ziekenhuis 
dat 18% op de zorgkosten bespaarde nadat 
de medisch specialisten in loondienst waren 
genomen. Die besparing kwam niet alleen 
door de lagere loonkosten. Belangrijk was dat 
het inkomen van de specialisten niet meer 
afhankelijk was van het aantal patiënten dat 
zij behandelden. De specialisten hadden er 
geen belang meer bij om patiënten lang in het 
ziekenhuis te houden.

In een vorige editie van BAMformatie schreef 
ik over de lange tijd die het kost om een 75+ 
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rijbewijs te verlengen. De minister heeft nu 
besloten de procedure te vereenvoudigen. 
Daarvoor moet zij de wet wijzigen. Helaas 
gaat het nog tot 1 december duren voor deze 
wetswijziging effectief wordt. Het advies blijft 
dus voorlopig: vraag de verlenging tijdig aan.

Tweemaal per jaar vergadert de Sociaal 
Economische Commissie (SEC) met de 
Chief Financial Officer (CFO) van BAM. Het 
verantwoordingsoverleg is bij wet verplicht 
gesteld. BAM licht ons in over recente 
ontwikkelingen en we spreken over de zaken 
die ons als belangenbehartigers bezig houden. 
Ook de collectieve zorgverzekering passeert 
de revue. Eenmaal in de twee jaar wordt 
bovendien een vergadering gewijd aan de 
mogelijkheden die BAM ziet om in het kader 
van goed werkgeverschap iets extra’s te doen. 

Er is een oude toezegging dat BAM wil 
overwegen om bij te storten als er geen 
ruimte is voor indexering van de pensioenen. 
Dat geldt niet voor de pensioenen die bij 
het Bouwpensioenfonds zijn verzekerd. Het 
betreft een aantal regelingen die bij Nationale 
Nederlanden en Aegon zijn verzekerd. BAM 
wil er eerst financieel weer goed voor staan 
alvorens bijstorten kan worden overwogen. 
Hoe BAM er voor staat meten we af aan vier 
criteria, de zogenaamde stoplichten. Nu staan 
twee stoplichten op groen, maar de andere 
twee staan nog op rood. Bijstorten is op dit 
moment niet nodig, maar de financiële ruimte 
is er dus ook nog niet.
De openheid waarmee BAM ons informeert, 
wordt zeer gewaardeerd.

Frits Scheublin

Pensioenen en indexering
De meeste gepensioneerden van BAM 
krijgen hun pensioen van bpfBOUW, het 
pensioenfonds voor de bouw. Als de reserves 
van bpfBOUW dat toelaten worden de 
pensioenen verhoogd om de inflatie bij te 
houden. Dat heet indexeren. 

Oud-medewerkers van BAM, HBG, NBM, 
Wilma, Amstelland en dergelijke krijgen in 
sommige gevallen ook een deel van hun 
pensioen door Nationale Nederlanden of 
Aegon uitgekeerd. BAM heeft tientallen 
miljoenen euro’s in de depots bij deze 
verzekeraars waaruit zo nodig ook voor deze 
pensioenen een indexering kan worden 
betaald. Dat lijkt veel geld, maar of het genoeg 
is, is moeilijk te zeggen. 

BAM heeft daarom aan haar pensioenadviseur 
Aon gevraagd om de verwachte ontwikkeling 
van de Aegon depots na te gaan. Aon heeft 
daarvoor vele scenario’s doorgerekend. 
De conclusie is dat er een minimale kans 
is dat, als het BPF-toeslagbeleid volledig 
wordt gevolgd, na het overlijden van de 
laatste deelnemer nog geld over is. Veel 
waarschijnlijker is het dat het volgen van 
de BPF-toeslagen de komende 5 à 10 jaar 
mogelijk is. Besloten is om deze berekeningen 
over enige jaren te herhalen en ontwikkelingen 
van de Aegon-depots te volgen. 

Het toeslagdepot bij Nationale Nederlanden 
heeft een tijdelijk karakter en zal uiterlijk 
per 1 januari 2023 worden aangewend voor 
indexatie. Eens in de twee jaar toetst BAM 
of de toeslagregeling passend is bij het 
“goed werkgeverschap”. Onder specifieke 
omstandigheden kan dat leiden tot het 
beschikbaar stellen van middelen.

Frits Scheublin

Van de Activiteitencommissie
Over het bezoek aan de Kasteeltuinen en de 
rondleidingen in de Hertog Jan Brouwerij en 
Graanbranderij De IJsvogel leest u het verslag 
in ons volgende VBG magazine.
We hebben zo’n 200 leden ontvangen op 
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die zonovergoten en mede daardoor zeer 
geslaagde dag, waarvan iedereen volop heeft 
genoten.

Ook de golfdag in augustus jl. profiteerde van 
het fraaie zomerweer. In een competitieve 
strijd, maar wel in een gemoedelijk sfeer 
werden de 18 holes weer bedwongen door 
meer dan 50 deelnemers. Het plan is om 
volgend jaar ook een 9 holes wedstrijd te 
organiseren. Allemaal op het fraaie terrein 
van Golfclub De Scherpenbergh in Lieren bij 
Apeldoorn.

Voor de najaarsexcursie gaan we naar Instituut 
Beeld en Geluid voor een nostalgische toer 
door het verleden van de radio en televisie 
in Nederland. Dit bezoek staat gepland voor 
donderdag 7 en woensdag 20 november a.s. 
met nog een optie voor 28 november 2019.

Meerdere dagen omdat we per dag maximaal 
80 personen kunnen ontvangen.

Met het programma voor 2020 is de commissie 
natuurlijk al druk bezig. Steeds met locaties en 
recreatieve activiteiten waar ook veel ruimte 
is om elkaar weer te ontmoeten en om bij te 
praten. In de volgende BAMformatie wordt u 
hier nader over geïnformeerd.

Een proefenquête over hoe u de recreatieve 
activiteiten waardeert is inmiddels uitgegaan 
naar de Kringcontactpersonen.

De Activiteitencommissie

Verslag golfdag op  
De Scherpenbergh

De traditie wil dat we altijd op de derde 
dinsdag in augustus onze golfdag hebben. 

Omdat dit jaar op die dag de Nationale Indië-
herdenking plaatsvond, is gekozen voor een 
week later. En dat pakte wonderwel goed uit, 
want de weergoden waren ons zeer gunstig 
gezind in tegenstelling tot de week ervoor.

Op een zonovergoten baan, die hier en daar 
zichtbaar te lijden had gehad van de grote 
droogte in de afgelopen maanden, worstelden 
ruim 50 deelnemers zich vanaf 12.00 uur 
gedurende zo ‘n 5,5 uur door 18 holes heen op 
weg naar een biertje of een frisje. Die extra 1,5 
uur was voor een aantal golfers teveel van het 
goede en werd er onmiddellijk de suggestie 
gedaan om in het vervolg maar 15 of 9 in 
plaats van 18 holes te lopen. Inderdaad, bij 
sommigen gaat de leeftijd tellen.

Gelukkig was iedereen, die zich had 
aangemeld, op tijd aanwezig. Het echtpaar, 
dat vorig jaar zich 24 uur te laat meldde bij de 
receptie, had nu het zekere voor het onzekere 
genomen en de nacht van woensdag op 
donderdag doorgebracht in een tent op de 
teebox van hole 1.

Zoals gebruikelijk hadden de meeste 
golfers niet hun dag en bleven de scores 
verontrustend laag. Het meest gehoorde 
excuus was dat de harde, soms ook grasloze 
ondergrond het vrijwel onmogelijk maakte om 
met de club onder de bal te komen. In plaats 
van in een elliptische vlucht ging de bal, die 
“op de kop” werd geraakt, horizontaal over 
en vooral op de baan om te smoren in het 
wel hoge gras langs de fairway. Overigens 
mochten deze missers de pret niet drukken, 
want de sfeer in de meeste flights bleef goed 
en het veelvuldig gezamenlijk zoeken naar 
verkeerd geslagen ballen leverde een bijdrage 
aan het teamgevoel. Het vinden van een bal 
werd in veel flights als een hoogtepunt ervaren 
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en maakten veel goed van de overwegend 
matige scores. Naar ik tijdens de borrel 
begreep, waren de lage scores voor de 
meesten een onbegrijpelijke uitzondering.

Na het welverdiende drankje en de 
opfrissende douchebeurt werden de plaatsen 
ingenomen aan de lange tafels om het diner 
te ondergaan. Ook nu weer bleek een aantal 
deelnemers vergeten welke voorkeur (vis of 
vlees) zij aan het begin van de middag hadden 
doorgegeven, zodat niet iedereen kon genieten 
van zijn opgegeven voorkeur. Omdat de drank 
aan tafel moest worden betaald met muntjes, 
zat Jan Vissers tussen de gangen door als 
een bankier harde euro’s om te wisselen voor 
plastic munten. Gelukkig kon het teveel aan 
muntjes weer worden terug gewisseld. 

Nico Dirkzwager, Jan Vissers en Nico de Vries

Ook dit jaar kon gekozen worden uit twee 
spelvormen: Stableford of Texas Scramble. 
Met Stableford worden individueel per hole 
punten toegekend, afhankelijk van het aantal 
slagen en de eigen handicap. Bij Texas 
Scramble wordt in teamverband (4 spelers) 
gespeeld. Na iedere slag wordt bepaald 
welke bal het beste ligt en vanaf die positie 
slaat iedereen weer zijn eigen bal. Hier is dus 
sprake van een teamscore.

Elk jaar zijn er weer deelnemers, die boven 
hun eigen kracht uitstijgen en het presteren om 
onder hun handicap te spelen. Die komen in 
aanmerking voor de prijzen. Deze keer waren 
bij Stableford de gelukkigen (tussen haakjes 
aantal punten; als je precies je handicap 
haalt, scoor je 36 punten): Odilde Dirkzwager 
(38), Simon Prins (37), Hans de Kok (35) en 
Marianne Gietman (29). Het winnende team 
bij Texas Scramble was dat van Nelleke 
Brehm-Henk Lomans-Gerard Roedoe-Jan 
de Boer (45), gevolgd door Joop Brehm-Ilse 
Schoenmaker-Ineke Roedoe-Geeske de Graaf 
(37).Als derde eindigden Willem Boonstoppel-
Frits Scheublin-Ellen Loomans-Trijnie de Boer 
(34).

Tenslotte werd de Neary (bal in één slag 
het dichtste bij de vlag) gewonnen door 
Ellen Lomans en Dick Schoenmaker, terwijl 
de Longest (bal vanaf de afslag het verste 
geslagen) ging naar Marielle Scheublin en 
Hans de Kok.

Als vanouds werden de prijswinnaars bekend 
gemaakt door Jan Hazeleger en de prijzen 
uitgereikt door Dries Kemps.

Marianne Gietman, Simon Prins, Odilde Dirkzwager, 
Hans de Kok

Henk Lomans, Jan de Boer, Gerard Roedoe, Nelleke 
Brehm
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Rest mij slechts in navolging van onze 
voorzitter het organisatiecomité, bestaande uit 
Jan Hazeleger, Jan Vissers en Dries Kemps 
zeer hartelijk te danken voor de geleverde 
prestaties, die al jarenlang garant staan voor 
kwaliteit, eerlijke strijd en gezelligheid. Het was 
wederom een zeer geslaagd evenement.

Dries Kemps en Jan Hazeleger

Als u deze bijzondere activiteit volgend jaar 
niet wilt missen, moet u nu reeds donderdag 
20 augustus 2020 in al uw agenda’s 
reserveren voor een dagje Lieren.

Eric van Baarsel (17)

Zorgverzekering en excuus 
Aevitae

Vorig jaar hebben we onze leden gewezen 
op de collectieve zorgverzekering die BAM 
voor werknemers, gepensioneerden en hun 
gezinnen afsloot met Aevitae. Veel leden zijn 
toen overgestapt. In augustus kreeg een 50-tal 
verzekerden een brief waarmee de polis per 1 
september werd opgezegd. Een rekening van 
enkele honderden euro’s was bijgesloten. Wie 
niet binnen 10 dagen zou betalen, kon geen 
recht meer ontlenen aan de verzekering.

Deze brief had alle kenmerken van spam. 
Slecht Nederlands, een bedrag dat snel 
betaald moest worden en dreiging met 
onverzekerdheid. Tot mijn stomme verbazing 
was dit geen spam. In het kader van de 
privacywet moest een aantal polissen anders 
ten naam gesteld worden. Daar zijn geen 
kosten aan verbonden. Aevitae was zo 
onhandig om een aantal klanten de stuipen op 
het lijf te jagen met dreigende taal en een niet 
verschuldigde factuur. Inmiddels heeft Aevitae 
toegezegd alle betrokkenen een excuusbrief 
te sturen. Laten we hopen dat die brief wel 
in fatsoenlijk en begrijpelijk Nederlands is 
geschreven.

De betreffende verzekerden die nog 
aanvullende vragen hebben, kunnen contact 
opnemen met de Servicedesk van Aevitae, 
bereikbaar op: 088 - 35 35 763.

Frits Scheublin

BAM Verzekeringen
Tijdens de laatste bijeenkomst van 
Contactpersonen en bestuur heeft 
ondergetekende een voordracht gehouden 
over collectieve verzekeringen van BAM, die 
niet alleen toegankelijk zijn voor medewerkers 
maar ook voor gepensioneerden. Wellicht valt 
er ten opzichte van uw huidige verzekeringen 
voordeel te behalen. Onderstaand een korte 
uitleg waar het om gaat.

Privéverzekeringen voor medewerkers en 
gepensioneerden
De verzekeringsmarkt biedt voor groepen 

Ineke Roedoe, Ilse Schoenmaker, Joop Brehm, Geeske 
de Graaf

Trijnie de Boer, Frits Scheublin, Ellen Lomans, Willem 
Boonstoppel
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soms aantrekkelijke aanbiedingen. Het is 
namelijk voor verzekeraars interessant om 
binnen een bepaalde groep marktaandeel 
op te bouwen. Aevita en AON bieden (oud) 
medewerkers en gezinsleden de mogelijkheid 
om deel te nemen aan een collectief 
ziektekostencontract (Aevitae) en een collectief 
contract voor privé verzekeringen (AON).

 
Aevitea ziektekostenverzekering
Voor BAM-medewerkers en voormalig 
medewerkers heeft de Koninklijke BAM-groep 
nv een collectieve ziektekostenverzekering 
georganiseerd bij Aevita. De deelname aan 
de collectieve verzekeringen staat eenieder 
vrij en het is aan de (oud) medewerker om 
te beoordelen of dit aantrekkelijk is. Jaarlijks 
wordt de prestatie van het contract besproken 
met leden van de Ondernemingsraad, 
Personeelszaken van de Koninklijke 
BAM Groep en sinds vorig jaar een 
vertegenwoordiger van de Vereniging BAM 
Gepensioneerden.
 
Informatie over de tarieven, voorwaarden en 
de mogelijkheid tot afsluiten vindt u op www.
aevitae.com.

Privé verzekeringen
Ook voor de particuliere verzekeringen is een 
collectief georganiseerd door AON. AON is de 
grootste verzekeringsmakelaar van Nederland 
en voert de collectieve regeling uit namens 
door AON geselecteerde verzekeraars.
 
Het betreft bijna alle mogelijke privé 
verzekeringen. Informatie over de 
mogelijkheden vindt u op de website en ook 
het afsluiten van de verzekering gaat via  
www.Viamijnwerk.nl.

• Schadeverzekeringen

P Aansprakelijkheid
P Auto 
P Brommer
P Caravan
P Woonhuis

P Inboedel
P Motor
P Ongevallen
P Rechtsbijstand
P Reis

Tot slot 
BAM draagt geen verantwoordelijkheid voor 
de inhoud van de verzekeringen en geeft 
ook geen advies. Het is aan de individuele 
deelnemer om te bepalen of de verzekering 
past en wat de dekking van de verzekering 
is. Zowel AON en Aevitae zijn telefonisch 
bereikbaar voor specifieke vragen en zijn 
verantwoordelijk voor inhoud, advies en 
uitvoering van de bovengenoemde collectieve 
regelingen.
 
Bernard van den Berg  
(BAM director insurance)

Ing. Arie Vrolijk, hij gaat nog 
graag en vaak mee

We zijn op bezoek bij Ing. A. Vrolijk, maar 
iedereen mag hem gewoon Arie noemen. De 
aanleiding is dat het toch wel heel bijzonder is 
dat een lid van onze vereniging op een reeds 
gezegende leeftijd nog altijd meedoet aan onze 
recreatieve activiteiten. Als u dit leest heeft hij 
begin september zijn 94ste verjaardag gevierd. 
Voor het vervoer kan hij altijd rekenen op zijn 
‘buurman’ en medelid Peter Alkemade, die een 
paar huizen verder ook in Zoetermeer woont. 
Met zijn reisrollator en wat vriendelijke hulp kan 
hij nog steeds genieten van de VBG uitjes.

 Arie Vrolijk bij de zeesluis in IJmuiden

Na eind 1987(!) te zijn gestopt met werken 
is hij in juni 1988 lid geworden van de VOM, 
Vereniging Oud Medewerkers HBG, de 
voorganger van onze huidige vereniging.
Daarvoor ligt een indrukwekkende loopbaan 
met een klassieke aanloop en een eigen 
ontwikkeling.

Geboren in 1925 in Scheveningen volgde 
Arie eerst de Ambachtsschool op de 
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afdeling Timmeren en vervolgens de 
Avondtekenschool. Na de oorlog nog de avond 
M.T.S. afd. Bouwkunde in Den Haag. Intussen 
werkte hij al als timmerman en assistent 
uitvoerder bij Geerdink Aannemersbedrijf en 
droeg hij de wapenrok bij de Luchtmacht. We 
hebben het dan over de periode 1940-1950.

Na Geerdink volgde Dura Bouw met een 
brug in Voorburg. Als uitvoerder maakte hij 
indruk en hij werd al gauw gespot door de 
Hollandsche Beton Maatschappij waar begin 
1952 Ir. Smit aan het roer stond. Hier begon 
zijn verdere loopbaan die zich grotendeels 
afspeelde in het verre buitenland.

Menigeen weet dat werken op die locaties 
een bijzondere inzet vereist. Arie bleek 
geknipt voor dit werk. Al doende lerend, met 
een gezonde kijk op wat mogelijk was en 
een geweldige intuïtie voor wat de getoonde 
cijfers werkelijk zeiden. Hij werd uitgezonden 
naar Indonesië voor de renovatie van de 3de 
haven in Tandjong Priok bij Jakarta. Daarna 
voor een project van HBM en Werkspoor naar 
toen nog Nederlands Nieuw Guinea. Daar is 
nog een mooi verhaal aan verbonden. Sociaal 
vaardig als hij is, kwam hij veel mensen tegen, 
ook buiten zijn werk. Die contacten zorgden 
ervoor dat hij op een gegeven moment zelfs 
af en toe betrokken was bij een nachtclub 
in Scheveningen. Een band met een jazz-
zangeres die wij later leerden kennen als Rita 
Reijs, kwam na hun optreden in het Kurhaus 
in de zaak. Of ze ook nog even muziek 
mochten maken. Natuurlijk mocht dat en Arie 
zette ook het terrasgeluid aan. In no time zat 
de zaak stampvol. Met een piepjonge Teddy 
van Zwieteren speelde Arie samen weleens 
accordeon, kennelijk niet onverdienstelijk. 
Ze hebben zelfs bij hem aangedrongen om 
voor een artiestenloopbaan te kiezen. Dat 
heeft hij toch maar niet gedaan. Veel later, op 
het feest ter gelegenheid van het succesvol 
afronden van het project in Nieuw Guinea, 
kwam hij haar weer tegen. Haar mond viel 
open en in opperste verbazing vroeg ze hem: 
“Arie, wat doe jíj hier!”. Hij heeft haar toen óok 
begeleid op zijn accordeon. In 1959 won Teddy 
Scholten, zoals ze inmiddels heette, met het 
liedje ‘Een beetje’ het Eurovisie Songfestival in 
Cannes.

De uitdaging is dat je in dat verre buitenland te 
maken krijgt met alle soorten van projecten.

Niet alleen kades, wegenaanleg en 
spoorverbindingen, maar ook woningen, 
villa’s, kantoren, scholen, ziekenhuizen en 
garages. En wat te denken van de aanleg van 
pijpleidingen in Colombia of een raffinaderij 
in Iran. Geen slechte staat van dienst 
voor een bouwkundig ingenieur. Met zijn 
kennis, uitstraling en charisma was hij een 
veel gevraagd man. Hij heeft gewerkt voor 
HBM, African Construction Company, een 
combinatiewerk met Nederhorst uit Gouda en 
Muys & de Winter waar hij Ab Schreuder en 
Rob Muijs leerde kennen. Een uitstap naar 
Walsh Construction uit de VS, Havenwerken 
en terug bij HBG Decoriënt en Interbeton.

Steeds als verantwoordelijke voor al die 
projecten in uiteenlopende landen als 
Indonesië, Maleisië, Nigeria, Liberia, Iran. 
Maar ook in het Midden-Oosten in Libië, 
Dubai en Abu Dhabi. In Guayana en op Aruba. 
Als hoofduitvoerder, construction manager, 
als General superintendent, hij was het 
allemaal. Arie legt uit dat goed contact met zijn 
ondergeschikten van essentieel belang was. 
Zíj moesten het voor hem doen. 

Voor hem was het niet ‘zijn personeel’ maar 
het waren ‘zijn medewerkers’. Wat ook hielp 
was het snel aanleren van de op het project 
gesproken taal. Dat schept vertrouwen en 
daarmee bouw je aan wederzijds respect. 
Wellicht dankzij een talenknobbel is hij naast 
het Engels, Duits en een beetje Frans, ook het 
Spaans, Portugees en Arabisch machtig. Zelfs 
het Bahasa Indonesia en genoeg woorden in 
nog andere lokale talen om zich verstaanbaar 
te maken. Hoe hij dat deed, gewoon een 
cursus via linguafoon aanschaffen en tijdens 
het ochtend scheren steeds maar oefenen en 
natuurlijk door veel contact met de ‘locals’.



10

Een avontuurlijk en afwisselend leven, 
misschien wel een boek waardig. Hij heeft 
natuurlijk voor zijn werk overal gewoond, maar 
steeds een huis in Nederland aangehouden. 
Sinds 1998 woont hij in zijn appartement in 
Zoetermeer. Eerst samen met zijn tweede 
vrouw Coby en na haar overlijden in 2015 
alleen. In de woonkamer met uitzicht op veel 
groen, hangt een aquarel van een mooie villa. 
Het was hun huis in Portugal waar ze jarenlang 
met heel veel plezier hebben gewoond. Een 
foto in de hal toont een mooie zonsondergang 
en die foto is genomen vanaf hun terras op 
honderd meter van het strand.
Het toont fraai hun fantastische uitzicht op de 
Atlantische oceaan.

Arie heeft tot nu toe veel contact met zijn 
(stief)zoon Leo en diens vrouw Carmen. Ook 
met John Voortman en zijn vrouw Gerda. Hij 
was administrateur bij de HAM en werkte met 
hem samen op projecten in het buitenland. Zij 
wonen in de buurt, houden hem in de gaten 
en zorgen heel goed voor hem. Hun kinderen 
beschouwt hij als zijn kleinkinderen.

Hoe gaat het nu met hem? Hij heeft na te 
zijn gestopt met werken nog wel hier en daar 
advies gegeven, is gaan golfen en tennissen 
en heeft andere leuke dingen gedaan.

Hij voelt zich nog gezond, zéker van geest, 
gebruikt weinig pillen maar fysiek wordt het 
wat zwaarder. Wel gaat hij ieder ochtend met 
de rollator een rondje lopen, boodschappen 
doen en een praatje aanknopen met zijn 
favoriete caissière. De fysiotherapeut en de 
hometrainer thuis zorgen voor de beweging. 
Als we bij hem op bezoek zijn is hij ook bezig 

met het organiseren van zijn verjaardag. Het 
wordt een feestje in een leuke zaal in de buurt. 
Dat doet hij de laatste jaren zo en daar komen 
dan zo’n veertig mensen naar toe. Een cadeau 
geven hoeft niet. Liever ontvangt hij geld dat 
hij dan geeft aan een goed doel. Alleen maar 
niet eenzaam.

Arie heeft een mooi en boeiend leven geleid, 
heeft ontelbaar veel mensen ontmoet in bijna 
alle werelddelen en is daar dankbaar voor. 
We nemen afscheid en wensen hem nog 
vele jaren toe. Maar zeker is dat u hem zelf 
kunt blijven ontmoeten op komende VBG 
bijeenkomsten.

Ineke Roedoe en Cor Cornelisse

Keukentafel

Met de goede vrouw heb je geen werkbank 
nodig, je hebt toch al een keukentafel? Zo een 
goede vrouw heb ik getroffen, maar toch kroop 
het bloed waar het niet gaan kon en bouwde ik 
in de tuin een werkplaats. Naarmate de jaren 
tellen raken werkplaatsen vol met van alles 
wat is bewaard omdat je het nog wel eens 
nodig zult hebben. Gereedschappen of voor 
een familielid die de leeftijd heeft om de eerste 
beginselen onder de knie te krijgen. Dat wil 
niet iedereen. Onze huidige logé, een Britse 
zangeres in opleiding, wees resoluut mijn 
aanbod af mijn assistent te zijn bij het werk in 
uitvoering. Timmeren is gevaarlijk, legde ze 
mij uit en ik heb geleerd mensen zo weinig 
mogelijk tegen te spreken. Mijn vrouw weet wel 
beter, haar rugprobleem van dit moment belet 
haar niet mijn assistent te zijn. Maar omdat ik 
ook een rug heb, benutten we ons keukenblok 
als werkbank om samen een dagbed te 
bouwen, voor het nieuwe tuinhuis van een 
zieke vriendin. Zij kreeg een afgedankte 
kindermatras van een van haar kinderen. Het 
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benodigde hout zou zij mij betalen, maar niet 
mijn arbeid, die achtte zij onbetaalbaar. Als 
onze logé vanavond terug komt uit Amsterdam, 
die grote stad, laat ik haar de foto’s zien van 
wat zij hier heeft misgelopen. 

TIMMERMAN

Het recht om pijn te bestrijden
Stevige hoofdpijn, nare gewrichtspijn, 
gevallen en gekneusd, dan nemen we 
snel een paracetamol. Vroeger namen we 
een aspirine, maar dat was slecht voor de 
maag. Eén paracetamol helpt meestal niet. 
Gelukkig mogen we kortdurend er meer van 
innemen, per dag wel acht tabletten van 
500 mg. Helpt paracetamol niet genoeg, 
dan gebruiken we zwaardere pillen. De 
zogenaamde NSAID’s (een lastige Engelse 
afkorting voor pijnstillers, vrij vertaald: niet-
hormonale-anti-ontstekingsmedicijnen), die 
werken tegen pijn, koorts en ontstekingen. 
Deze pijnstillers kunnen een uitkomst zijn 
bij pijnklachten door bijvoorbeeld reuma, 
spierpijn of een vastgelopen schouder. Ze 
zijn er als tablet, zetpil en crème voor bij 
artrose in de handen of bij een verstuiking. 
We kennen ze als ibuprofen (Nurofen, Advil), 
diclofenac (Voltaren), naproxen (Aleve) en 
acetylsalicylzuur (het al genoemde Aspirientje). 
Nadeel is dat een NSAID-medicijn minder 
onschuldig is dan paracetamol.

Ze zijn eigenlijk alleen veilig bij kort gebruik, 
tot een week of twee. Voor 60-plussers, zoals 
de meesten van ons, is het opletten geblazen 
vanwege meer risico op bijwerkingen. De 
nieren gaan minder goed werken en de 
aanmaak van de beschermende slijmlaag in 
maag en darmen wordt geremd. De meest 
voorkomende bijwerkingen zijn maagpijn, 
maagzweren en bloedingen. Aangezien 
NSAID’s een bloed verdunnende werking 

hebben, is zo’n bloeding ook nog ernstiger. 
Zeker bij mensen die toch al bloedverdunners 
gebruiken. Daarom worden vaak 
‘maagbeschermers’ voorgeschreven, zoals 
Omeprazol of Pantoprazol. Ook hebben ze 
een wisselwerking met antidepressiva, zoals 
fluoxetine (Prozac) of parotexine (Seroxat) en 
bij hoge bloeddruk, hart- en vaatziektes en 
astma.

NSAID’s zijn niet overal zomaar te koop. 
Alleen ibuprofen en dan met een lage dosis 
werkende stof, vind je in supermarkten of 
benzinepompshops. De drogist mag zwaardere 
middelen verkopen, zoals diclofenac en de 
apotheek weer zwaardere, maar dan vaak 
op doktersrecept. We kennen natuurlijk 
allemaal ook prednison of prednisolon, 
een synthetisch gemaakt hormoon dat ook 
door het lichaam zelf wordt gemaakt in de 
bijnierschors. Deze corticosteroïde wordt vaak 
ingezet als ‘stootkuur’ voor een kortdurende 
behandeling van ernstige ontstekingen, veelal 
bij reumatoïde klachten. Het middel onderdrukt 
het afweersysteem en is niet zonder risico. Bij 
langer gebruik hoort een afbouwschema. 

We komen vervolgens aan bij de zware 
pijnstillers. We hebben het dan nog steeds 
over symptoombestrijding. We lossen er de 
oorzaak van de pijn vaak niet mee op! In 
2018 kregen bijna 500.000 Nederlanders het 
middel oxycodon voorgeschreven. Vijf keer 
zoveel mensen als in 2008. Een wonderlijke 
en tegelijk zorgelijke ontwikkeling, want 
oxycodon is twee keer zo sterk als morfine. 
Het onderdrukt de pijn, maar is wel heel 
verslavend. Al die mensen lopen de kans 
ongemerkt en ongewild ‘junkies’ te worden. 
Ook het gebruik van het nog veel sterkere 
middel fentanyl is in tien jaar tijd verdubbeld 
tot ruim 100.000 gebruikers. Naast verslaving 
zijn bekende bijwerkingen: sufheid, ernstige 
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verstoppingen, waandenkbeelden en vaak 
depressies.

Voor terminale kankerpatiënten met 
ondraaglijke pijn en COPD-patiënten die 
ernstig benauwd zijn, vormen morfine, 
oxycodon en fentanyl natuurlijk een zegen. 
Juist voor het stillen van hevige acute pijn 
zijn deze middelen bedoeld. Een verklaring 
voor deze forse stijging is dat deze middelen 
te gemakkelijk worden voorgeschreven en 
vervolgens via de herhaalreceptenlijn van de 
huisartsenpost kunnen worden bijbesteld. 
De huisarts ziet je niet meer. Nog een 
oorzaak voor de toename in Nederland is het 
protocol in de ziekenhuizen. Iedereen krijgt 
tegenwoordig - volgens de ‘richtlijn’- na een 
operatie, standaard oxycodon mee naar huis. 
Eigenlijk absurd want bij langduriger gebruik 
loop je de kans dat de pijn chronisch wordt.

Een ander fenomeen is dat je de gewenste 
medicijnen via internet kan bestellen, zonder 
enige controle op deugdelijkheid van die 
middelen. Als er al een bijsluiter bijzit, geeft die 
dan betrouwbare informatie? Een griezelige 
ontwikkeling. In de Verenigde Staten worden 
al farmaceutische bedrijven aangeklaagd, juist 
vanwege het verslaafd raken aan die langdurig 
gebruikte pijnstillers. 

Amerikaanse artsen krijgen schadeclaims 
bij te weinig pijnstillend effect. Ondertussen 
vervangen deze middelen zelfs de straatdrugs 
omdat ze makkelijk en goedkoop verkrijgbaar 
zijn.

Mensen accepteren pijn niet meer. Het lijkt 
wel of pijnbestrijding een mensenrecht is 
geworden. Eigenlijk moeten al deze middelen 
weer op doktersrecept worden verstrekt, onder 
intensieve controle van de huisarts. Dan toch 

maar liever naar Dokter Vogel of zoals mijn 
vader wel eens zei: “Een beetje pijn lijden 
hoort bij het leven en je wordt er hard van”.

Cor Cornelisse

Boekbespreking FEITEN-
KENNIS van Hans Rosling

Tijdens onze vakantie heb ik van een andere 
vakantieganger een bijzonder boek mogen 
lezen. Het is zelfs een heel bijzonder boek.  
Het boek is gebaseerd op een aantal vragen 
dat de lezer aan het denken moet zetten 
en het bijzondere van die vragen is, dat wij 
meestal niet het goede antwoord weten. En 
daarom heeft het boek als ondertiteling de 
volgende zin:
‘10 Redenen waarom we een verkeerd beeld 
van de wereld hebben en waarom het beter 
gaat dan je denkt’. 

FEITENKENNIS zit 
boordevol anekdotes, 
aangrijpende verhalen 
en grafieken. Het is een 
inspirerend, onthullend en 
ook essentieel boek dat 
de manier waarop we de 
wereld zien compleet zal 
veranderen.

Als u wilt kunt u uzelf testen aan de hand van 
de volgende tien vragen van Hans Rosling, die 
hieronder volgen. De antwoorden zijn elders 
in deze BAMformatie te vinden. Troost u: als 
u drie of meer vragen goed beantwoord hebt, 
hebt u een geweldige prestatie geleverd.

De tien vragen zijn de volgende:
1. Hoeveel meisjes in de lage-inkomenslanden 

maken de basisschool af? 
 a. 20  b. 40  c. 60 procent?
2. Waar woont het grootste deel van de 

wereldbevolking? In 
 a. lage-  b. midden-  c. hoge-

inkomenslanden?
3. De afgelopen 20 jaar is het deel van de 

wereldbevolking dat in extreme armoede 
leeft

 a. bijna verdubbeld  b. ongeveer gelijk 
gebleven  c. bijna gehalveerd?
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4. Wat is nu de gemiddelde levensverwachting 
in de wereld? 

 a. 50  b. 60  c. 70 jaar?
5. Hoeveel eenjarige kinderen in de wereld 

zijn nu ingeënt tegen een ziekte?
 a. 20  b. 50  c. 80 procent?
6. Wereldwijd hebben dertigjarige mannen 

gemiddeld 10 jaar op school gezeten. 
Hoeveel jaar hebben vrouwen van die 
leeftijd gemiddeld op school gezeten?

 a. 9  b. 6  c. 3 jaar.
7. In 1996 stonden tijgers, reuzenpanda’s en 

zwarte neushoorns op de lijst van bedreigde 
diersoorten. Welke van deze drie soorten 
worden nu nog ernstiger bedreigd?

 a. Twee van de drie  b. één van de drie   
c. geen van de drie?

8. Hoeveel mensen op de wereld hebben 
enige toegang tot elektriciteit?

 a. 20  b. 50  c. 80 procent?
9. Hoe is de afgelopen 100 jaar het aantal 

mensen, dat per jaar omkomt door 
natuurrampen, veranderd?

 a. Meer dan verdubbeld  b. ongeveer 
hetzelfde gebleven  c. afgenomen tot 
minder dan de helft?

10. Klimaatexperts over de hele wereld denken 
dat de gemiddelde temperatuur in de 
komende 100 jaar zal

 a. Toenemen  b. hetzelfde blijven  c. 
afnemen?

Bent u enthousiast geworden en wilt u meer 
weten over het wereldgebeuren, dan kunt u 
het beste het boek FEITENKENNIS van Hans 
Rosling gaan lezen.

Hans Rosling was een Zweedse 
arts en hoogleraar Internationale 
Gezondheid. Hij was adviseur van de 
Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. 

Hij gaf een van de best bekeken TED Talks 
aller tijden. Hij overleed op 7 februari 2017 op 
68-jarige leeftijd.

Heel veel leesplezier. 
Jean Muijtjens

Vakantievreugde, een andere 
beleving

Als aanvulling op het gewaardeerde verhaal 
“Vakantievreugde” van ons lid Cor Cornelisse 
in de vorige BAMformatie werp ik hier een 
ander licht op zijn verhaal.

Natuurlijk zijn ook wij blij met vakanties. Het 
begon in onze jeugdjaren anno 1950 in de 
regio Amsterdam. Wij gingen elk weekend met 
circa 18 deelne(e)m(st)ers op de fiets naar 
Jeugdherbergen in Blaricum of Soest of meer 
noordwaarts naar Heemskerk, Bakkum of het 
nog verder weg gelegen Schoorl. We gingen 
zaterdags heen en zondags terug. Ter plaatse 
waren door de overkoepelende organisatie 
NJHC (Nederlandse Jeugd Herberg Centrale) 
zogenaamde “Wie, wat, waar” weekends 
aangeboden.

Eén daarvan is voor mij levenslang beslissend 
geweest. Er werd een lezing gehouden met de 
titel “Een schipper vertelt” door oud-schipper 
Van der Meulen van de reddingboot Neeltje 
Jacoba. Ik raakte er verliefd (met succes) op 
mijn huidige vrouw en we zijn al ruim 63 jaar 
bij elkaar.

Terug naar het onderwerp vakantie. Wij, 
inmiddels een echtpaar, begonnen klein met 
kamperen in een tent in Nederland en hebben 
volop genoten. Zeker ook toen ons eerste 
kindje van 1,5 jaar erbij was. Maar we wensten 
meer en er kwam een van de ouders geërfde 
bungalowtent. Oké, ook goed met inmiddels 
drie kinderen. Maar…… deze kinderen met 
verkeringen gingen zelfstandig verder en wij 
kozen voor een kampeerbus Volkswagen 
LT28. Duidelijk geen grote (ogenschijnlijk 
luxe) auto maar bewust gekozen voor klein 
om overal te kunnen parkeren. En dat was 
goedkoper. Het was de beste (2e hands) 
aankoop van ons leven.

Hans Rosling
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Uiteraard vraagt dit soort leven van rondrijden, 
kijken, kamperen en na twee dagen verder, 
veel eigen initiatief. Zelf inkopen doen en 
maaltijd bereiden, heerlijk lokale markten 
bezoeken, overnachtingsplaats zoeken (veel 
“wild gestaan”) enz. Dus alles zelf doen en we 
hebben genoten.

Bijzondere ervaringen waren overnachten 
onder de poten van de Eiffeltoren, maken van 
een rondreis door het Midden-Oosten van tien 
weken en nog veel meer. Een uitgebreidere 
opsomming zou ongepaste snoeverij zijn.
Hoera voor de Kampeerbus !!!!

Bert de Groot
(BAM-HBM-HBW-BAM)

Mijn muziek
Mijn favoriete muziekstijl is de oude jazz, die 
vanuit New Orleans de wereld is overgegaan. 
Dit is zulke prachtige muziek. Ik ben er midden 
jaren vijftig mee in aanraking gekomen na het 
horen van een concert van het eerste en nog 
steeds bestaande Nederlandse jazzorkest “De 
Dutch Swing College Band”. Ik was meteen 
gegrepen door deze muziek.

Mijn hele leven is dat zo gebleven. Heb zelfs 
met de dirigent van de Harmonie en Big Band 
van Son en Breugel, waar ik toen woonde, 
midden jaren zeventig de Jazz Sociëteit Son 
en Breugel (JSSB) opgericht. Gedurende circa 
twaalf jaar hebben we verschillende bands 
gecontracteerd. Dat was een geweldige tijd.

Heden ten dage bezoeken mijn vrouw en 
ik nog regelmatig jazzconcerten, ook in het 
buitenland. We zijn helaas nog nooit in New 
Orleans geweest.

Ik wil in een aantal artikelen wat vertellen 
over de jazzmuziek, zoals over de oorsprong, 
geschiedenis, ontwikkeling en grote 
muzikanten, gelardeerd met eigen inzichten en 
interpretaties.

Laat ik beginnen met mijn definitie van jazz: 
Jazz is de emotionele muzikale uiting van de 
geknechte neger, gebaseerd op het Afrikaanse 
oerritme. Jazz verliest mijn belangstelling als 
de emotie omwille van de muzikaliteit zijn 
waarde verliest.

 Slavenposter. 

Jazz is voor mij de prachtige muziek uit 
begin jaren 1900 die gespeeld werd door 
de negers in de danspaleizen en bordelen 
van New Orleans. De betekenis die ik 
er aan wil geven is dat dit de muziek is 
waarin je de geschiedenis van de zwarte 

Algemeen camperleven: sinds 1974 met drie kinderen 
naar Turkije.

Nu de 5e kampeerauto Volkswagen LT28.

De troetel van Bert.
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negerbevolking, de slaven, kunt horen. Het 
geknechte, onderdrukte leven, en proberen 
houvast te vinden in religie. Vanuit deze 
religie is een cultuur ontstaan, waarin deze 
bevolkingsgroep zich kon uiten met muziek en 
daardoor geborgenheid en samenhorigheid 
kon opbouwen. Die paste in de eerste plaats 
in de kerk, maar later via de traditionele rijke 
begrafeniscultuur zijn weg vond naar de 
amusementssector. De Creolen, die in groten 
getale woonden in New Orleans, hebben ook 
veel invloed gehad op de ontwikkeling van 
deze muziek. En vergeet niet de westerse 
invloed van de kolonisten, die hun kerkgang 
op een geheel andere wijze vierden. De jazz is 
dus een smeltkroes van culturen, waar velen 
hun aandeel in hebben gehad.

Maar de authentieke Oude Stijl Jazz uit New 
Orleans, zoals wij die noemen en kennen, 
heeft vooral dat prachtige, rustige, ritmische 
geluid met heel veel melancholie en emotie. 
Dat maakt jazz ook zo uniek.

De oorsprong van de jazz ligt bij de 
negerslaven, die hun muzikale instelling vanuit 
Afrika hadden meegenomen. Tijdens het werk 
zongen zij gezamenlijk om hun krachten te 
bundelen en ook de sleur te doorbreken.

De afschaffing van de slavernij was een 
langdurig proces. In navolging van Engeland 
werd in 1827 de slavernij in een paar 
noordelijke staten van de Verenigde staten 
afgeschaft. Was niet effectief want er werd 
niet gecontroleerd en er waren geen sancties. 
Tijdens de Burgeroorlog werd in 1863 door 
president Lincoln de bevrijdingsproclamatie 
voor de Confederatie uitgesproken. Echter in 
1865 was pas het echt einde van de slavernij 
voor heel Amerika door goedkeuring van het 
13e amendement door de senaat.

Voor het opgebouwde muzikale leven van de 
slaven ontstonden er meer mogelijkheden 
om muziek te maken toen de slavernij 
afgeschaft werd. Op scholen en o.a. 
opvoedingsgestichten werd ook muziek 
onderwezen en werden er instrumenten 
bespeeld. Tijdens feesten marcheerden de 
musicerende jongeren mee op straat, terwijl 
de begrafenissen soms een waar muzikaal 
spektakel waren.

 Orkest van opvoedingsgesticht “Waifs’ Home” met Louis  
Armstrong (zie pijl) ca. 1913.

Er werden bands gevormd, die graag voor 
publiek wilde optreden, maar niemand wilde 
negerbands contracteren. Totdat in 1897 min 
of meer officieel de “ondeugende buurt” in New 
Orleans, waar onder andere prostitutie welig 
tierde, gedoogd werd. Dat was in het “French 
Quarter”, wijk “Storyville”, toen beter bekend 
als “The District”.

De bordeelhouders zagen hun kans schoon 
om de negerbands, overigens tegen slechte 
beloning, te laten spelen. Hun muziek bracht 
immers leven in de brouwerij en hopelijk veel 
klanten. Zo hadden de eerste bands een 
podium gevonden.

Superior Orchestra uit 1910. Bekende namen, Bunk 
Johnson en Louis Nelson (3e links staand) die ik heb 
mogen ontmoeten in Nederland.

De muziek kreeg steeds meer bekendheid 
en daardoor kregen de bands ook op andere 
podia een kans. En met succes. De opmars 
was begonnen.

Piet Grutters

Antwoorden op vragen 
 FEITENKENNIS
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Wij verwelkomen de nieuwe 
leden:

H. Altink (HAM/DMC/HBW)
Piet Heinlaan 14
2121 XB  Bennebroek
Tel.: 06 261 30 543

J. de Boer (NBM-Amstelland)
De Strubben 68
7824 RR  Emmen
Tel.: 06 505 14 230

J.H. Drees (Woningbouw)
Borstelgras 22
3206 SB  Spijkenisse
Tel.: 06 502 36 018

H.J. van Dijk (BAM Materieel)
Dorpsstraat 27
7933 PA  Pesse
Tel.: 06 226 64 548

J. Geerse (Interbeton/HBW/
BAM Infra)
Wilde Wingerdlaan 2
2803 WC  Gouda
Tel.: 06 836 05 266

A. Geubbels  
(BAM International)
De Hoeven 10
6034 RB  Nederweert-Eind
Tel.: 06 228 22 425

N. Goedkoop (BAM Infra)
Veldkampen 1
9481 JM  Vries
Tel.: 06 505 04 231

Mw. E. van Heiningen-van 
Doorn (BAM)
Spaarnwijkstraat 33
2024 EH  Haarlem
Tel.: 06 536 90 793

A.A.C. Oudenaarden  
(BAM Rail)
Blerckweg 2
8084 EZ  ’t Harde
Tel.: 06 235 51 943

Th. Steinebach  
(NBM-Amstelland/Infra)
Eikenlaan 40
1213 SK  Hilversum
Tel.: 06 101 19 806

H. Stigter (BAM Telecom)
Prinsessenhof 32
2104 AR  Heemstede
Tel.: 06 402 28 903

H.W. Sytema 
Kon. Julianastraat 15
9251 GB  Bergum
Tel.: 06 557 78 140

E.J. van der Tweel (BAM 
Concernhuisvesting)
Picassoweg 44
1328 KN  Almere
Tel.: 06 444 44 342

P.G. Veldhorst (BAM Infra)
Prins Mauritssingel 9 A
3043 PA  Rotterdam
Tel.: 06 196 99 696

A. Wesenhagen  
(BAM Woningbouw)
Jacques Dutilhweg 655
3065 JH  Rotterdam
Tel.: 06 514 25 277

J.C. van Zwienen  
(BAM Bouw & Techniek)
2e Scheepvaartstraat 120 A
3151 NP  Hoek van Holland
Tel.: 0174 384 872

De volgende leden 
 verhuisden naar:

C.H. van Ankeren
Kempenaar 05-02
8231 EA  Lelystad
Tel.: 06 250 82 453 
(ongewijzigd)

Mw. G. van der Bij-Joustra
Topaz Lakenhof, 1e etage
Leidse Gracht, Studio 38

Arthur van Schendelstraat 2
2321 WH  Leiden

Mw. M.H.E. Koolen-Geraats
Oude Meer 44
6093 CS  Heythuysen
Tel.: 06 218 71 379

Mw. J.T.A. van Schuppen-
Ariëns
Van Vredenburchweg  
26 – 126 B
2282 SH  Rijswijk
Tel.: 070 394 14 81 
(ongewijzigd)

De volgende leden 
 hebben hun lidmaatschap 
 opgezegd:

Mw. T. van der Linden-Kooker
Burg. Berendsplantsoen 13
2161 BW  Lisse

Mw. C. van der Weerd-
Spanjer
Sydneystraat 143
1448 NE  Purmerend

Met leedwezen geven wij 
kennis van het overlijden 
van:

04-04-2019:
M.A.A. Soleman
Van Boshuizenstraat 123
1083 AS  Amsterdam

17-07-2019:
J.W.F. von Schmidt
Stationsweg 5-23
4001 CH  Tiel

20-08-2019:
A.F.M. Jansen
Kapelstraat 10
7631 BP  Ootmarsum

Personalia
Van 04-06-2019 tot 04-09-2019:





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


