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Van de redactie
De wereld staat op z’n kop. COVID-19 is daar 
de oorzaak van. Het zogenaamde Coronavirus 
heeft zich in rap tempo verspreid over de aard-
bol en mensen besmet. De teller staat nu (16 
maart) op ruim 1.400 officieel geregistreerde 
besmettingen in ons land. De recente advie-
zen van regering en RIVM hebben er inmiddels 
toe geleid, dat ons land geheel ontwricht is met 
grote maatschappelijke en economische gevol-
gen. En dat allemaal door zo’n micro-organisme 
dat alleen met een elektronenmicroscoop is te 
zien.
Het is wellicht een geruststellende gedachte, 
dat ons lichaam al vol zit met micro-organis-
men als virussen, bacteriën en schimmels. Zo’n 
honderdduizend miljard met een gezamenlijk 
gewicht van 1,5 kilo. Je zou haast zeggen dat er 
geen plaats meer is voor weer een nieuw virus, 
maar daar trekt COVID-19 zich niks van aan. 
Het blijft dus opletten geblazen, de handen vaak 
en goed wassen en niet schudden en vooral 
thuis blijven.

De afgelopen maanden zijn de nodige aanpas-
singen aan onze website afgerond en wat ons 
betreft, kunnen we met deze nieuwe inrichting 
voorlopig voort. Vergeet niet om de website 
regelmatig te raadplegen, want er staat veel 
informatie op die makkelijk te vinden is. Onze 
site is te vinden via de website van BAM onder 
“Werken bij BAM”. Daar kiezen voor Vereniging 
BAM Gepensioneerden en onze website aan-
klikken. Een snellere weg is om rechtstreeks te 
zoeken naar Vereniging BAM Gepensioneerden 
en dan onze site aan te klikken. Voor het geslo-
ten deel zijn eind vorig jaar Gebruikersnaam en 
Paswoord per brief aan de leden toegestuurd.

In deze BAMformatie gaat de voorzitter in op de 
ontwikkelingen rond het pensioenakkoord, waar 
nu een doorbraak aanstaande lijkt. Ook staat hij 
stil bij het vertrek van CEO Rob van Wingerden 
en het jaarresultaat van BAM. 

De NVOG (Nederlandse Vereniging van Orga-
nisaties van Gepensioneerden) is per 1 januari 
jl. opgegaan in de Koepel Gepensioneerden, 
zodat de vertrouwde rubriek over pensioenen 
en zorg nu ook deze nieuwe naam draagt. De 
rekenrente is in beweging, zo lijkt het, hetgeen 
een goed bericht is voor de gepensioneer-

den. Ook wordt nadere uitleg gegeven over de 
indexering van de excedentpensioenen, die ver-
zekerd zijn bij Nationale Nederlanden en Aegon.

Voor de SEC (Sociaal Economische Commis-
sie) wordt een oproep gedaan om een vacature 
te vervullen. Voorwaarde: het moet iemand zijn 
met een 100%-BAM-achtergrond. Je een BAM-
mer voelen is dus niet voldoende.

In Van de Activiteitencommissie staat een eva-
luatie van de activiteiten in het afgelopen jaar 
met bemoedigende bevindingen. De opkomst is 
groot, evenals de tevredenheid van de bezoe-
kers. Eind van dit jaar zal de enquête onder de 
leden worden gehouden om hun oordeel en 
suggesties voor verbetering voor de komende 
activiteiten in kaart te brengen.

De serie “Mijn muziek” van Piet Grutters krijgt 
in deze editie een vervolg in de vorm van het 
derde deel, terwijl we starten met het eerste 
deel van een serie over vier generaties Rooden-
burg en HBG/HBM van de hand van Henk 
Roodenburg. TIMMERMAN verhaalt over een 
reiservaring, terwijl vaste columnist Cor Cor-
nelisse zijn visie geeft op het probleem van de 
opvang van “zieken”.

In de hoop dat het Coronavirus uw deur voorbij 
zal gaan, wens ik u veel leesplezier.

Eric van Baarsel

Kopij voor BAMformatie 
2020 – 2 graag 
inleveren vóór 7 juni 
2020 bij de redactie.

Algemene Ledenvergadering 14 mei
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Van het bestuur
Gisteren (5 maart) werden mijn optimistische 
weersverwachtingen gelogenstraft! Na een 
vakantie van drie weken te hebben genoten in 
landen met een mooi, zacht en droog klimaat, 
had ik gedacht terug te keren in een land, 
waar inmiddels de meeste regen achter de rug 
was. Helaas was dat niet het geval en plenst 
het weer zoals in de afgelopen maand. Laten 
we hopen dat het van korte duur is en dat we 
een mooi voorjaar en een aangename zomer 
tegemoet gaan.

In BAMformatie 2019-4 maakte ik gewag van 
de stuurgroep ‘Uitwerking Pensioenakkoord’. 
Er wordt nog steeds gebroed en de tijdsdruk 
om tot een definitief pensioenakkoord te 
komen neemt toe. Het kabinet, werkgevers 
en vakbonden hebben de Tweede Kamer 
overigens verzocht om hen rust en stabiliteit 
te gunnen, die nodig is om de nieuwe 
pensioenregels uit te werken. Wel is op 26 
februari via De Telegraaf het nieuws naar 
buiten gekomen, dat de voorzitters van 
werknemers en werkgevers en minister 
Koolmees een geitenpaadje hebben gevonden 
waarbij de rekenrente opnieuw bekeken kan 
gaan worden. Dit geeft betere mogelijkheden 
om een meer stabiel pensioensysteem voor 
elkaar te krijgen.

In de volgende editie van BAMformatie 
hopen we meer te kunnen melden over het 
uiteindelijke resultaat. De tijd dringt, want het 
huidige kabinet wil het ruim voor de Tweede 
Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 
afgerond hebben.

De Koninklijke BAM Groep heeft op 17 februari 
een persbericht uitgebracht, waarin gemeld 
werd dat CEO Rob van Wingerden, na bijna 
zes jaar CEO (Chief Executive Officer) te 

zijn geweest, het roer uit handen geeft op 15 
april 2020. Totdat een opvolger is benoemd 
zal Frans den Houter, de huidige CFO (Chief 
Financial Officer) van BAM, optreden als CEO 
ad interim.

Frans den Houter en Rob van Wingerden

Als VBG zullen we Rob missen. Hij was niet 
alleen een warm pleitbezorger van VBG maar 
gaf ook altijd boeiende presentaties tijdens 
onze Algemene Ledenvergadering. Vanaf deze 
plaats bedanken we hem voor zijn steun aan 
onze vereniging.

Op 21 februari werd het jaarresultaat van 
BAM voor het jaar 2019 uitgebracht. De omzet 
bedroeg € 7,2 miljard met een netto resultaat 
van € 11,8 miljoen. Dit was in lijn met het 
teleurstellende halfjaarresultaat, gepubliceerd 
op 8 juli 2019. De aandelenkoers, die al laag 
stond, zakte verder met 9% naar € 2,41.
De afgelopen periode hebben we twee 
bestuursvergaderingen gehad en zijn we 
ons inmiddels aan het voorbereiden op de 
vergadering met de contactpersonen en de 
commissieleden op 3 april te Bunnik en op 
de Algemene Ledenvergadering in het Open 
Lucht Museum te Arnhem op 14 mei. Tijdens 
deze laatste vergadering zal Frans den Houter 
een presentatie geven over de stand van 
zaken van BAM.

Vlak voor de opmaak van deze editie 
heeft het bestuur besloten om op 
voorspraak van de Activiteitencommissie 
de Voorjaarsexcursie naar Hellevoetsluis in 
verband met het Coronavirus te annuleren. De 
gezondheidsrisico ’s worden te groot geacht. 
En ook het overleg tussen Contactpersonen 
/ Commissieleden en het bestuur op 3 april is 
om dezelfde reden geannuleerd.
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Als deze BAMformatie op de deurmat valt, 
staat het voorjaar voor de deur en heeft u 
waarschijnlijk inmiddels vakantieplannen voor 
het voorjaar of de zomer gepland, tenzij het 
Coronavirus dat onmogelijk of onwenselijk 
maakt. Vooralsnog ziet het er allemaal niet 
zo best uit en zijn we voorlopig aan huis 
gekluisterd. Het bestuur wenst u in ieder 
geval sterkte toe in deze moeilijke tijd en 
hoopt u toch echt te treffen op de Algemene 
Ledenvergadering op 14 mei in Arnhem. 

Nico Dirkzwager
Voorzitter 

Van de Koepel Gepensioneerden
BAM was aangesloten bij de Nederlandse 
Vereniging van Organisaties van 
Gepensioneerden (NVOG). Per 1 januari 
2020 is deze organisatie opgegaan in 
de Koepel Gepensioneerden (KG). De 
serie nieuwsbrieven van de NVOG wordt 
gecontinueerd op de nieuwe website:  
www.Koepelgepensioneerden.nl. 
De koepel bundelt de krachten van 300.000 
ouderen. De nieuwsbrieven zijn ook via 
onze website te vinden onder Koepel 
Gepensioneerden.

In nieuwsbrief 2 wordt een link geboden 
naar een lawine aan rapporten, die onlangs 
zijn uitgekomen over ouderenzorg en 
ouderenwelzijn. Laten we maar hopen dat al 
deze adviezen ook leiden tot beter beleid. In 
nieuwsbrief 3 wordt stilgestaan bij de huidige 
woningnood. Er wordt opgemerkt dat ouderen 
meer bereidheid zouden moeten tonen 
om tijdig te verhuizen naar een passende 
(kleinere) woning. Dat bevordert de kans op 
doorstroming voor jongeren. Maar in het artikel 
wordt ook opgemerkt dat er voor ouderen 
te weinig woningen beschikbaar zijn om die 
doorstroming op gang te krijgen.

Enige maanden was het stil in Den Haag 
rondom het onderwerp Pensioenen.  

Er zijn in de Tweede Kamer in ieder geval 
geen belangrijke debatten gevoerd over dit 
onderwerp. Maar “achter de schermen” wordt 
wel degelijk hard gewerkt aan de uitwerking 
van het nieuwe pensioenakkoord. Op 26 
februari werd bekend dat de minister en de 
sociale partners de rekenrente opnieuw in 
hun overleg willen betrekken. Dat is dus de 
rente die bepalend is voor het te verwachten 
rendement op de pensioenbeleggingen. 

De Nederlandse Bank legt het op haar website uit:

“Stel, je zegt iemand toe over 10 jaar 100 
euro te betalen. Je kunt dan nu 100 euro in 
een kluis leggen. Maar je kunt ook geld op 
een spaarrekening zetten. Dan krijg je elk jaar 
rente van de bank. Daardoor hoef je nu geen 
100 euro in te leggen maar een kleiner bedrag. 
Stel bijvoorbeeld dat de rente 1% is, dan hoef 
je nu maar EUR 90,53 op je rekening te zetten. 
Hoe hoger de rente, hoe minder je nu op je 
rekening hoeft te zetten. Stel dat de rente 2% 
is, dan heb je nu maar 82,05 euro nodig. Bijna 
een tientje minder dus.”

De rekenrente komt al enige tijd nauwelijks 
boven de 0% uit. Als die rente omhoog gaat 
hebben de fondsen dus op termijn meer geld 
in kas. De dekkingsgraad stijgt. Dat is goed 
nieuws voor wie nu gekort dreigt te worden. 
Verschillende pensioenfondsen kwamen in 
2019 in de gevarenzone. Hun dekkingsgraad 
daalde onder de 100%. Het zag er naar uit dat 
die fondsen de pensioenen al in 2020 zouden 
moeten korten. Gelukkig zitten we met BAM  
bij bpfBOUW niet slecht. Ons fonds mocht 
zelfs een bescheiden verhoging doorvoeren. 
We kregen er 0,26% bij met ingang van  
1 januari 2020.
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BAM heeft een aantal excedentregelingen 
ondergebracht bij Nationale Nederlanden en 
Aegon. BAM probeert daarbij zoveel mogelijk 
de indexeringen van het Bouwpensioenfonds 
te volgen. Dat gaat ook dit jaar weer gebeuren. 
Helaas zijn de grote verzekeraars niet zo 
snel met het doorvoeren van een indexering. 
De verhoging per 1 januari 2019 is voor veel 
verzekerden pas in het laatste kwartaal van 
2019 doorgevoerd. De verwachting is dat 
de uitbetaling van de verhoging, die nu is 
ingegaan, ook wel een aantal maanden op zich 
zal laten wachten. Maar de verhoging over de 
al gepasseerde maanden wordt na verwerking 
wel direct uitbetaald.

Frits Scheublin

Van de SEC
De Sociaal Economische Commissie 
onderhoudt het contact met BAM. We 
spreken regelmatig met de CFO (Chief 
Financial Officer) en met medewerkers 
van het pensioenbureau. In de SEC zitten 
vertegenwoordigers van alle bloedgroepen 
binnen BAM. Oud-HBG, oud-NBM, oud-
Amstelland, oud-Wilma, enz. Nu is er een 
vacature ontstaan voor een lid met een  
100% BAM verleden. Bent u dat misschien?  
Of kent u zo iemand? Wij horen het graag. 

De SEC vergadert viermaal 
per jaar en overlegt 
tweemaal per jaar met de 
CFO van BAM. Als er een 
adviesaanvraag van BAM 
binnenkomt, kan het nodig 
zijn een extra vergadering te 

beleggen, maar we kunnen ook veel per mail 
en Skype afhandelen.

Frits Scheublin
Voorzitter SEC

Van de Activiteitencommissie
Altijd goed om even terug te blikken op 2019 
met aanvullende informatie over de recreatieve 
dagen van de vereniging. 

Op de beide bijeenkomsten in het voor- en 
najaar was het schitterend weer. Met 25ºC en 
een lekker zonnetje was het goed toeven op 
de locaties.

Op de voorjaarsexcursiedagen was het 
wisselend fris, mistig, miezerig en zonnig. De 
dagen in het najaar waren koud en zonnig en 
op de derde dag zaten de boeren met hun 
acties ons dwars. Veel deelnemers kwamen 
later binnen. Voor de golfers was het, zoals 
meestal, een prima dag. Het gebruik van de 
Museumkaart en de Bankgiro Loterij-pas lag 
weer hoger en kwam uit op 55%. De spreiding 
over het land van de bezochte locaties was 
goed. 
Een nieuw recordaantal van 966 leden 
en partnerleden heeft weer deelgenomen 
aan onze activiteitendagen. Hiervan waren 
er 49 die één keer en 464 die meerdere 
keren meegingen. Dat is toch 47% van 
het ledenbestand. Iedereen die zich had 
aangemeld kon mee, behalve naar Beeld 
en Geluid, waar een vierde dag helaas niet 
mogelijk bleek in verband met de organisatie 
van het radio TOP2000 gebeuren.

De voorjaarsexcursie met het bezoek aan 
de nieuwe zeesluis in IJmuiden was een 
doorslaand succes. Op de vier georganiseerde 
dagen kwamen 300 personen af. De gastheren 
waren Jan Vissers en Joost Lobach.

De voorjaarsbijeenkomst met de Algemene 
Ledenvergadering in het Nationaal Luchtvaart 
museum Aviodrome in Lelystad werd 
bezocht door 199 (partner)leden. Ze werden 
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verwelkomd door Wim Beukers en Rijk van 
Tongeren. 

Op de najaarsbijeenkomst in Arcen, waar we 
de Kasteeltuinen, de Hertog Jan Brouwerij en 
de Graanbranderij bezochten, ontvingen we 
189 personen. Bij de toegangspoort waren 
Jan Vissers en Cor Cornelisse al aanwezig 
om ze welkom te heten. Onze mobiele 
geluidsinstallatie heeft die dag goede diensten 
bewezen.

De najaarsexcursie naar Beeld en Geluid 
moesten we al snel op drie dagen plannen. 
Uiteindelijk hebben 223 (partner)leden eraan 
deelgenomen, die hartelijk werden ontvangen 
door Joost Lobach en Rijk van Tongeren.

Op het bekende golfterrein van De 
Scherpenbergh in de omgeving van Apeldoorn 
meldden zich 55 VBG golfers met Jan Vissers 
als gastheer en medeorganisator.
Fijn dat de commissieleden steeds hulp 
kregen van hun partners voor het inschrijven 
en andere bijkomende zaken. Hiervoor weer 
onze hartelijke dank. Alle dagen verliepen 
naar wens. Een beroep op de afgesloten 
evenementenverzekeringen was gelukkig niet 
nodig.

Alvast noteren: de voorjaarsbijeenkomst 
met ALV vindt plaats op donderdag 14 mei 
2020. We gaan dan naar het Nederlands 
Openluchtmuseum in Arnhem.

De al een paar maal aangehaalde AC-enquête 
wordt in het voorjaar uitgebracht. Gezien uw 
positieve reacties in het afgelopen jaar zien we 
de uitkomst met vertrouwen tegemoet.

Al blijven we steeds benieuwd naar uw 
suggesties voor weer nieuwe bezoeklocaties. 
Wij begroeten u graag ook dit jaar weer op 
onze recreatieve activiteitendagen.

Activiteitencommissie

Het bestuur heeft op voorspraak van  
de Activiteitencommissie besloten 
om de Voorjaarsexcursie naar 
Hellevoetsluis in verband met het 
Coronavirus te annuleren.

 Familie Roodenburg,  
een bouwdynastie bij HBM/HBG 
in de 20ste eeuw (deel 1)

Het is uitzonderlijk dat van vader op 
zoon vier generaties betrokken waren 
bij de geschiedenis van HBM/HBG in de 
afgelopen eeuw. Ook broers en zussen 
vonden er vaak hun werk. 
Dit artikel, gelardeerd met vele foto’s, 
vertelt u in een drietal afleveringen niet 
alleen hun verhaal maar neemt u mee 
naar de vele mooie projecten die HBM/
HBG heeft gerealiseerd.
Velen daarvan bestaan nog steeds en 
zijn volop in gebruik, wat wel iets zegt 
over de kwaliteit van het gebouwde en 
van hun bouwers. 

Bebouwde omgeving door betrokken 
verledens van 1926 tot 2005.
Nadat Ad Kerklaan, onze kringcontactpersoon 
uit Pijnacker, een onverwacht maar zeer op 
prijs gestelde bloemrijke ruiker voor mijn 
75-jarige gade had afgegeven en de koffie op 
tafel kwam, ontkwamen we niet aan vroeger.
Ad met een Wilma-achtergrond en 
ondergetekende, een in HBM respectievelijk 
HBG-sfeer opgevoede bouwer. Mijn afkomst 
met bouwbloed aanhorende, vroeg Ad 
Kerklaan mij dit eens op te schrijven voor 
BAMformatie. De aarzeling dit te doen, was en 
is nog levensgroot. 
Om vier generaties Roodenburg, die zich 
ongeveer parallel aan die van HBM/HBG 
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ontwikkelden, te etaleren, ligt niet zo in mijn 
aard. De vraag is ook: hoe pak je dit aan?  
Als ir. Van Hemert de N.V. Hollandsche 
Maatschappij tot het maken van werken in 
Gewapende Beton niet op 18 januari 1902 
had opgericht, was het Hofpleinviaduct in 
Rotterdam vermoedelijk geflopt en dit verhaal 
nooit ontstaan.

Hofpleinviaduct in aanbouw in 1904

Het respect voor wat HBM/HBG in de tijd aan 
werken hebben gerealiseerd, waarop onder 
andere mijn opa, geboren in 1900 en mijn 
vader uit 1926 later als uitvoerders 
fungeerden, waren de duw dit toch te 
proberen.

Door mijn opa Henk Roodenburg en mijn 
vader Floor Roodenburg is de aanvankelijke 
geelblauwe HBM-kleur en later de groenoranje
HBG- kleur er met de paplepel ingegoten. 
Ook werden andere familieleden enthousiast 
gemaakt om bij deze club hun diensten aan te 
bieden. Aagje, de zus van opa, werkte in de 
keet tijdens de bouw van de Van Brienenoord-
brug. De broers Jan en Teun als timmerman. 
Dochter Nel zat op diverse werken van HBM 
als keetjuffrouw, voor de administratie en de 
catering. 

Henk 1900-1972      Floor 1926-2011

De jongste zoon van Floor Roodenburg, mijn 

broer Gerrit, was onder andere werkzaam bij  
HBM als Fuchsmachinist en werkte later bij 
de HBG-materieeldienst als kraanmonteur. 
Hij vervolgde zijn weg met het door HBG 
ontwikkelde Hydroblok bij scheeps- en offshore 
bouwer IHC in Kinderdijk. Floor ’s dochter, mijn 
zus Wil, werkte bij HBG op een administratie-
afdeling van het hoofdkantoor in Rijswijk, maar 
als het even kon in een keet bij haar vader.
Mijn werkzaamheden bij HBM begonnen in 
1964 als practicant aan een kademuur in de 
Eemhaven in Rotterdam. 
Mijn jongste zoon Alexander Roodenburg 
werkte vanaf 1993, afhankelijk van zijn studie, 
bij Elion & Pajkrt. Via hen kwam hij in contact 
met HBG en werkte daar tot medio 2005. 

Bent u er nog? 

Het was het wel en wee bij HBM dat opa Henk 
en vader Floor bespraken tijdens de vroeger 
als normaal gevonden familiebezoeken op 
zondag. Daar klonk hun betrokkenheid met 
HBM. Als je je op zondag niet los kan maken 
van je werk moet het wel bijzonder zijn, moet 
ik gedacht hebben. Langzaam vulde ook mijn 
aderen zich met beton. Logisch dat je in de 
voetsporen van je vader trad en je je opleiding 
richtte op een loopbaan in de (water)bouw.

1926
Opa Henk maakte in 1926 zijn entree bij de 
bouw van de hefbrug in Rotterdam. Het jaar 
waarin ook zijn zoon Floor werd geboren. 

De Hef in Rotterdam 1926

Een brug die HBM in combinatie met een Duits 
staalbedrijf realiseerde. De ‘Hef’, een icoon dat 
er gelukkig nog steeds staat.
In die tijd liep je bevordering langs de weg 
van je vakmanschap. Van timmerman naar 
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voorman. Viel daarbij je leidinggevend 
vermogen op, dan werd je al gauw uitvoerder.
Met je vakkennis, je improvisatievermogen en 
je slagvaardigheid moest je je staande houden 
in een boeiende, dynamische maar risicovolle 
omgeving: de bouw. 

1948
In gedachten ga ik nog weleens naar het 
eerste in beton uitgevoerde flatgebouw in 
Nederland, dat op steenworpafstand van ons 
huis aan de Pleinweg in Rotterdam-Zuid werd 
gebouwd. Daar kon mijn vader na de Tweede 
Wereldoorlog als timmerman bij HBM komen 
werken. Overdag werken en s ’avonds het 
volgen van PBNA- en BOB-cursussen om 
uitvoerder te kunnen worden.
  

Zuidpleinflat Rotterdam 1948

1 februari 1953
Het spoorslags vertrek van Floor naar de 
eeuwenoude Grote Kerk in Dordrecht, 
gebouwd in de 15e en 16e eeuw, gaf onrust 
in het gezin. De kerktoren, die ongeveer 2,25 
m uit het lood stond, liep groot gevaar door de 
watersnoodramp in 1953. HBM stabiliseerde 
daar de circa 7,5 meter hoge fundering van 
de toren. Zijn gezin in Rotterdam-Zuid was 
ongerust en liet hij in onwetendheid achter om 
daar te redden wat er te redden viel.   
         
Niet veel later in 1953 is er veel werk verricht 
in de Waalhaven, waar mijn opa Henk mede-
verantwoordelijkheid droeg voor het in elkaar 
zetten van eenheidscaissons. Betonnen 
raamwerken van 11 x 7,5 x 2 of 3 meter hoog 

werden gestapeld samengebouwd in lengtes 
van 44, 55 of 66 meter. Met deze caissons 
werden vele dijkgaten in datzelfde jaar in 
Zeeland gedicht.

Caissons Waalhaven Rotterdam 1953

Floor, die na Dordrecht als uitvoerder werd 
uitgezonden naar Andel, bouwde aan een 
graansilo voor de firma Schouten. Daar 
beleefde ik een spannende vakantie. Met 
de trein van Rotterdam naar Gorinchem en 
verder met een bus naar een gat waar ik nog 
nooit van had gehoord. Andel, een plaatsje in 
de buurt van Slot Loevestein. In Andel stond 
ook het kosthuis, waar mijn vader tijdens zijn 
zesdaagse werkweek verbleef. 
Het werk bestond voornamelijk uit beton 
en wapeningstaal. Het verticale transport 
geschiedde met een soort (te slanke) lier/kraan 
die met tuien verankerd werd in zogenaamde 
dodemansbedden. Het hijswerktuig zou het 
later begeven en omvallen met desastreuze 
gevolgen voor een toeschouwer die in de poort 
van het hek naar de bouwactiviteiten stond 
te kijken. De enorme stapels deelhout, nodig 
voor de bekisting, moesten schoon, beton- en 
spijkervrij gemaakt worden. Dit monnikenwerk 
boezemde ontzag in. 
Op vrijdag werden de lonen op het werk 
uitgerekend. Voor het vullen van de loonzakjes 
kon Floor bij de plaatselijke bank terecht. Het 
wekelijks informeren van het kantoor in  
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Den Haag over de voortgang gebeurde met 
behulp van een briefkaart. De bureaucratie 
was nog ver weg. De fiets en het gebrekkige 
openbaar vervoer waren de norm. De telefoon 
was een schaars goed.

(Wordt vervolgd)

Henk Roodenburg 

Henk heeft ruim vijfentwintig jaar gewerkt 
bij Elion&Pajkrt bouwen, waarvan de 
laatste vijf jaar onder de vlag van HBG/
BAM. Na een uitstapje naar bouwbedrijf 
Kwaaitaal was hij in 1979 als bedrijfsleider 
meegegaan met Frans Elion en Oldo 
Pajkrt, projectleiders bij HBM die in 
1979 voor zichzelf begonnen. In 2000 
hebben zij hun bedrijf overgedaan aan 
HBG. In 2002 is HBG overgenomen 
door Koninklijke BAM Groep uit Bunnik. 
In 2005 nam BAM afscheid van E&P en 
werd de helft van het personeel inclusief 
Henk ondergebracht bij Van Hoogevest 
bouwbedrijf in Amersfoort. 

Zijn zoon Alexander is na zijn HBG 
periode eerst gaan werken bij Smits 
van Noort en op verzoek van vader 
Henk in 2005 ook naar Van Hoogevest 
overgestapt. Daar hebben ze nog beiden 
gewerkt aan de bouw van Het Zuid 
Plantsoen in Delft. Henk zorgde voor de 
ruwbouw van de parkeerkelder en de 
dertig appartementen. Alexander ging na 
zijn vaders pensionering voor de afbouw 
ervan, als een soort afsluiting van een 
tijdperk. 
Hij werkt inmiddels bij netbeheerder 
Stedin en is daar verantwoordelijk voor 
alle bouwkundige activiteiten van dit 
bedrijf, dat zorgt voor het transport van 
gas en elektriciteit in de Randstad.

Cor Cornelisse

Op reis

Op weg naar Lochem voor een clubreünie 
wilde ik in Leiden om circa 8.30 uur met de 
trein naar Heemstede, waar ik verder zou 
meerijden in een rode Saab cabrio. Een 
trein naar Amsterdam was uitgevallen. Nou 
u begrijpt, het perron hing scheef van de 
mensen. Een handvol gele hesjes duwden de 
mensen de volgende trein in, alsof we in Tokio 
waren. Bij Schiphol was het niet duidelijk of 
we wel of niet Heemstede zouden aandoen. Ik 
stapte  dus maar zekerheidshalve uit en reisde 
verder per taxi naar Heemstede. 

De Turkse taxichauffeur had een zoon die 
Bouwkunde studeerde; nou prachtig, mijn 
vak. En een dochter die fiscalist was bij de 
Belastingdienst, Die kunnen er daar niet 
genoeg zijn, dacht ik. Maar de betaalautomaat 
in de taxi weigerde mijn  € 61. Na vijf keer 
proberen vertelde ik hem ’s avonds wel te 
zullen betalen. Hij gaf mij zijn nummer en zo 
geschiedde. Maar dat duurde tot 18.30 uur. 
En toen was er al € 40 van mijn OV–kaart 
geschreven, die mijn vrouw overigens weer 
terug wist te krijgen, met aftrek van de ritten 
Leiden /Schiphol vice versa. Het saldo hou ik 
in de gaten. 

Lochem was prachtig vanuit het “Veldhuis”. 
Hanneke had heerlijk voor ons gekookt. We 
maken al weer plannen voor de volgende 
bijeenkomst. Zijn we er dan nog allemaal?

Timmerman
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Mijn muziek – deel 3

Deze keer ga ik zangeressen voor het voetlicht 
brengen en iets over de jazzstijlen zeggen.

Als je over jazzvocalisten spreekt, komen 
eerst de vrouwelijke ter sprake. Bij de 
instrumentalisten staan de mannen ver 
voor op hun vrouwelijke collega’s, maar 
bij de vocalisten is het net omgekeerd.                                                                                                             
Het is goed om even in te gaan op de 
verschillende soorten  jazzsongs. We 
onderscheiden dan blues, worksongs, 
spirituals en gospels.

Het Engelse woord blue werd geassocieerd 
met melancholische, zwaarmoedige muziek. 
Het werd de volksmuziek, de Blues.                                                                                           
Worksongs zijn nauw verbonden 
met blues, maar heeft de functie van 
coördineren van de gezamenlijke arbeid.                                                                                                             
Spirituals zijn geestelijke liederen. De 
samenvatting van alle kerkelijke zang van 
de negers, maar heeft ook betrekking op de 
meer speciale vorm daarvan, de collectieve 
gemeentezang.
Gospels is de meer individuele uiting 
van de geestelijke liederen. Zij hebben 
vooral betrekking op evangelieteksten en 
verheerlijken Jezus. Dit zijn liederen voor  
een solist.

Ma Rainy      Bessie Smith

In het begin van de jazzzang had je Ma Rainy. 
Ze werd de moeder van de blues genoemd. 
Ze stak met kop en schouders boven de 
andere jazzzangeressen uit. Zij ontdekte 
Bessie Smith, de keizerin van de blues. 
Bessie zong de blues zoals het hoort. Ze kon 
lachen, huilen, fluisteren, smeken, treurig 
zijn en vrolijk. En alles wat bij het leven hoort 
komt aan bod, van mensen, machines tot 
politiek. En dan vooral rassendiscriminatie en 

de lynchwet. Bessie Smith kon dat als geen 
ander. Ze had veel succes. Met haar rauwe en 
machtige stem heeft ze circa honderd platen 
gemaakt. Ze had goede begeleiders, die ze 
zelf uitkoos. Bijvoorbeeld Louis Armstrong. 
Het nummer St. Louis Blues is daar een goed 
voorbeeld van. Een geweldige verbinding van 
muziek en zang. Bessie is geboren in 1894 en 
overleden in 1937. Haar overlijden was een 
gevolg van de rassendiscriminatie. Ze zat, als 
enige zwarte, in een autobus, die een ernstig 
ongeluk kreeg. Ondanks het feit dat zij het 
zwaarst gewond was, werden eerst de blanken 
naar het ziekenhuis gebracht. Tenslotte bracht 
men Bessie naar een ziekenhuis dat alleen 
voor blanken bestemd was. Men weigerde de 
negerin op te nemen en zij bloedde dood.

Billy Holiday

Een van de grootste blueszangeressen is 
ongetwijfeld Billy Holiday (1915-1959). 
Haar leven was zeer onstuimig. Haar vader 
verliet de familie en zij bleef bij haar moeder, 
die op enig moment naar New York vertrok 
en haar achterliet bij familie. Als jong meisje, 
13 jaar, ging ze haar moeder vanuit Baltimore 
achterna. Circa twee jaar daarna zong ze in 
een kleine club in Brooklyn en van daaruit 
maakte ze carrière als jazzzangeres. Met 
Benny Goodman maakte ze in 1931 haar 
platendebuut. Ze werd begeleid door Lester 
Young, die haar de bijnaam “Lady Day” gaf. 
Ze was de eerste vrouw die met een blank 
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orkest werkte, dus zeer vooruitstrevend. Maar 
ze kwam ook vaak met politie in aanraking 
en in de gevangenis terecht. Als jong meisje 
werd ze verdacht van prostitutie en is ze vaak 
veroordeeld voor  drugs-  en drankgebruik. 
Ze werd hieraan verslaafd en dat heeft 
haar uiteindelijk het leven gekost. Ze heeft 
prachtige en indringende liederen gezongen. 
Vooral “Strange Fruit” als aanklacht tegen 
rassendiscriminatie en lynchpartijen. Dit lied 
is door “Time Magazine” tot lied van de eeuw 
verklaard. Ook het nummer “God bless the 
child” is zeer bekend. Van haar leven is in 
1972 een film gemaakt “Lady sings the blues ” 
met Diana Ross als Billy Holiday...

Een zangeres die niet mag ontbreken is 
Mahalia Jackson (1911-1972). Zij zong 
spirituals en was een echte gospelzangeres. 
Wat zij bereikte met haar zware, 
doordringende stem was van grote klasse. 
Vooral haar samenwerking met het orkest 
van Percy Faith was geweldig. Prachtige 
nummers van hoge kwaliteit. Geboren in New 
Orleans zong ze op 16 jarige leeftijd in haar 
kerk. Ze was baptist. In 1947 doorgebroken 
en sindsdien bekend bij het grote publiek. 
Haar hoogtepunt beleefde ze tijdens de 
massademonstratie tegen rassendiscriminatie 
in 1963 bij het Lincoln Memorial in Washington, 
waar ze voor 200.000 mensen, op verzoek van 
Martin Luther King, het lied zong  ‘I  have been 
buked and I have been sconed”. Ze trad in de 
periode van 1952 tot 1971 veel op in Europa. 
Zij werd de koningin van de gospel genoemd. 

Ze overleed in 1972 aan hartfalen.

Hoewel in deel 2 al genoemd in verband met 
Chick Webb, toch nog even aandacht voor  
Ella Fitzgerald (1917-1996). Zij was zeer 
veelzijdig en een echte jazzzangeres. Ze 
werd niet voor niets “The First Lady of Jazz” 
genoemd. Na de ontdekking door Chick 
Webb en het mislukken om diens band in 
stand te houden, heeft ze met verschillende 
jazzgrootheden samengewerkt. Onder andere 
met Bennie Goodman, Duke Ellington en 
Oscar Peterson. Vooral haar optredens met 
Louis Armstrong en de platen die ze samen 
gemaakt hebben spreken tot de verbeelding. 
Ze werd geroemd omdat ze een bereik had 
van 4 octaven en een zeer duidelijke uitspraak. 
Ook de scatsong beheerste ze, wat een 
plus gaf aan de samenwerking met Louis 
Armstrong. In 1970 kreeg ze diabetes. Als 
gevolg daarvan ging haar gezichtsvermogen 
erg achteruit en moesten in 1993 haar beide 
onderbenen geamputeerd worden. Haar 
laatste publieke optreden was in 1992. Al met 
al een zeer grote en veelzijdige jazz-zangeres.

Er zijn natuurlijk nog veel meer jazz-
zangeressen, maar die hebben nooit het 
niveau bereikt van de hierboven beschreven 
dames. Toch noemenswaardig zijn dan  
Anita O’day, Sarah Vaughan en  
Nina Simone (heeft nog een tijdje in  
Nijmegen gewoond).
Verschillende steden hebben om de eer 
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gestreden om de geboortestad van de jazz 
te zijn, maar New Orleans is het officieel. Het 
is wel een feit dat in die tijd in verschillende 
steden dezelfde soort muziek te horen was. 
Het was vooral de ragtime die omstreeks de 
eeuwwisseling (1900) overal in de Verenigde 
Staten te horen was. Het is een pianostijl met 
een krachtig ritme. 

Een van de grootste was Scott Joplin, 
nu nog bekend van “The Entertainer’. Die 
schreef onder andere één symfonie en 
twee opera’s. Een ervan, “Treemonisha”, 
is erg mooi. De ragtime werd rond 1900 
gekenmerkt door Afrikaanse en Europese 
invloeden. Door andere invloeden als spirituals  
ontstond de New Orleans stijl van 1910.                                                                                                                                            

Op enig moment werden in andere steden 
variaties gespeeld van de New Orleans 
stijl, wat een diversiteit aan stijlen met zich 
meebracht. Zoals Harlem-jazz, Kansas-City, 
Chicago-stijl. Deze stijlen werden samengevat 
onder de naam “two-beat-jazz”. Toen het er 
naar uitzag dat eind jaren 20 deze jazz zou 
uitsterven, ontstond er een nieuwe speelwijze, 
waarin de oude- en de nieuwe speelwijzen 
samensmolten. Dat werd de Swing genoemd. 
Vooral Bennie Goodman maakte de swing 
populair. Na de Swing kwamen Be-Pop en 
Cool-jazz. De oude traditionele New Orleans 
stijl werd naar de achtergrond gedreven.
Het werd tijd voor de “Revival”. De 

herontdekking van de New Orleans muziek. 
Die ontstond rond 1939.

De volgende keer zal ik iets vertellen over 
de verdere ontwikkelingen en de jazz in de 
huidige tijd.

Piet Grutters

Geen bed te vinden
Waar naar toe als thuisblijven niet meer gaat?

Ziek zijn en beter worden is veranderd en 
daarmee ook de geneeskunde. Vroeger zag 
je de dokter alleen bij enkelvoudige ziekten, 
nu doktert hij of zij vooral aan onze complexe 
welvaartsziekten, meer aan het einde van het 
leven.
                                                                                                                                                 
Met de medische ‘vooruitgang’ hebben veel 
ziekten een chronisch karakter gekregen, 
waardoor er van echt genezen nog maar 
zelden sprake is. Ziekten zijn natuurlijk van 
alle tijden, maar werden regelmatig ook 
niet herkend. Ze waren hier en daar wat te 
genezen of te verlichten, maar vaak was het 
meer troosten. Mensen stierven eraan en dat 
werd geaccepteerd. Zo was het leven. Alleen 
de echt sterken onder ons werden oud. 

Nu leven we allemaal meestal langer maar 
dat gaat niet zonder klachten en gebreken. 
Als we die als ziekten benoemen, denken 
we dat het te genezen is. Wat niet persé 
ziek is, wordt ineens ziek. Zo worden veel 
levensfaseproblemen als medisch probleem 
gezien. Toenemende vergeetachtigheid is 
dan geen veroudering meer maar ‘de ziekte 
van Alzheimer’. Laten we reëel zijn. Genezen 
is mooi, maar er bestaan weinig ziekten op 
hogere leeftijd die volledig te genezen zijn. En 
geen ziekten zonder littekens, geen medicijnen 
zonder bijwerkingen. Voorkomen was beter 
geweest, maar de eigen invloed hierop is 
betrekkelijk. We moeten toch meer accepteren 
en ermee om leren gaan.    
                                         
Sinds 2014 hebben we het over de 
participatiemaatschappij. Het mantra werd 
zelfredzaamheid en voor ouderen zo lang 
mogelijk in het eigen huis blijven wonen. 
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Eigenlijk een verkapte bezuinigingsmaatregel, 
maar de gedachte erachter is niet nieuw. In 
eerdere tijden was het heel normaal dat je in je 
eigen huis oud werd, dat de kinderen of familie 
op je gingen letten en, als het niet meer ging, 
je in hun huisgezin werd opgenomen. Opa was 
tegen die tijd al dood, oma leefde wat langer. 

Vervolgens kregen we de bejaardentehuizen: 
ouderen netjes geparkeerd, “gezellig” 
samen oud worden. Daarna nog de echte 
verzorgingstehuizen als er meer hulp nodig was. 

Die tijden zijn voorbij, alles is wegbezuinigd. 
Hoe hebben we dat kunnen laten gebeuren. 
Toen we jonger waren hebben we ons nooit 
zo druk gemaakt over ons pensioen, lees: 
onze oude dag. Wij en met ons de door ons 
gekozen politici, hebben weinig oog gehad 
voor de demografische ontwikkelingen en 
de kosten, die zij op termijn met zich mee 
zouden brengen. Nu begint de vergrijzing 
nijpend te worden. Dit jaar wordt de eerste 
lichting babyboomers, uit 1945, 75 jaar. Die 
groep van babyboomers wordt almaar groter.                                              
Hiermee ontstaat een nieuw probleem. Als het 
thuis niet meer gaat, omdat de ongelukjes en 
de gebreken zich aaneenrijgen, waar kun je 
dan nog heen? De thuiszorg kan helpen, maar 
dat is door personeelsgebrek steeds moeilijker 
te regelen. Voor opname in een verpleeghuis 
moet je al half dood zijn, daarnaast lopen de 
wachttijden rap op. De gemiddelde tijd die je 
daar dan nog doorbrengt, negen maanden, 
stemt ook niet vrolijk. Bovendien zijn er daar te 
weinig van en als je in Maastricht woont is er 
misschien alleen nog plaats in Groningen.  
Ook niet leuk.

Je bent te goed voor het ziekenhuis, maar 
te slecht voor thuis. Dat merken ze in de 
ziekenhuizen. Daar komen nu, via de 
spoedeisende hulp, ouderen terecht met 
onduidelijke ziekteverschijnselen, na een 
ongeval thuis of omdat ze door dementie 
een gevaar voor zichzelf en de omgeving 
vormen. Eigenlijk is dit niet de goede plek, ze 
horen er niet maar kunnen op dat moment 
nergens anders heen. Ze worden ‘langliggers’ 
genoemd, liggend in het ‘verkeerde’ bed. Hun 
aantallen groeien gestaag. In 2018 lagen er in 
alle ziekhuizen bij elkaar per dag gemiddeld 
zo’n 400 patiënten in een ‘verkeerd’ bed, 
vorig jaar waren dat er al meer dan 500. 
Het ziekenhuis raakt verstopt en dat is voor 
de maatschappij als geheel een probleem. 
Een verblijf in een ziekenhuisbed is veruit 
de duurste vorm van zorg. Naar huis is ook 
geen optie meer. Het antwoord kan alleen 
zijn dat we weer moeten bouwen om zo de 
wooncapaciteit van de verzorgde oude dag 
via verzorgingstehuizen en de opvang van de 
langdurige zorgvraag via verpleeghuizen te 
vergroten. Dat wordt wederom een dure grap 
en de tijd gaat dringen. 

Als babyboomers hebben we geprofiteerd van 
de nieuwe tijd na de Tweede Wereldoorlog 
en de geweldige welvaartsgroei die dat met 
zich meebracht. Nu we oud worden kijken we 
met heel velen in de spiegel en moeten we 
constateren, dat gezondheid geen recht is 
maar een geschenk.  

Helaas, oud zijn is alleen leuk als we ons jóng 
kunnen blijven voelen. We moeten voor lief 
nemen dat dat lang niet voor iedereen geldt. 
Nou niet gelijk somber worden, maar wel over 
de eigen situatie blijven nadenken en tijdig 
maatregelen nemen!

Cor Cornelisse
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Wij verwelkomen de  
nieuwe leden:

G. van der Kooi (BAM Civiel)
Boerhaavelaan 28
2871 KK  Schoonhoven
Tel.: 0182 384 302

Z. Kooy (BAM Infra)
Hoeksedijk 56
3299 AH  Maasdam
Tel.: 06 229 59 925

De volgende leden  
verhuisden naar:

L.W. Bosschaart
Nieuwendijk 1
3284 KR  Zuid Beijerland
Tel.: 06 408 66 697

Mw. M.M.S.P. van Dort-Meijer
Schermerstraat 60
2533 HD  Den Haag
Tel.: 070 887 67 81

J. van Gelderen
Voorstraat 16
4797 BG  Willemstad
Tel.: 06 534 86 487 (ongewijzigd)

G. Ouwehand
Bleekhof 144
7543 EB  Enschede

Mw. E.J. van Prooijen-Nederlof
“Onderwaterhof”, 
Van Vredenburchweg 26, flat 402
2282 SH  Rijswijk
Tel.: 070 394 22 47 (ongewijzigd)

G.L. Vrijdag
Beneluxlaan 101, kamer 127
5042 WN  Tilburg
Tel.: 013 456 11 67 (ongewijzigd)

J. Weezepoel
Vredehoflaan 135
4383 AC  Vlissingen
Tel.: 0118 436 066 (ongewijzigd)

De volgende leden hebben  
hun lidmaatschap opgezegd:

Mw. N. Alberts-Aarsen
Amstelkade 124
1427 AS  Amstelhoek 

M.P. van Bekkum
Jan van Riebeecklaan 103 G
2803 WS  Gouda

G.M. Bruger
Worth Rhedenseweg 167
6991 DZ  Rheden

Mw. G. van der Bij-Joustra
P/a Agaat 50
2719 GG  Zoetermeer

J.H. Drees
Borstelgras 22
3206 SB  Spijkenisse

W.J. Eerland
Antilope 67
1273 GC  Huizen

Mw. A.J.M. van Egmond-Ham
Kafmolenweide 44
3437 XS  Nieuwegein

A.J. van Geijn
Kellendonkstraat 20
6825 CM  Arnhem

C. Hendriksen
Driemaster 31
3904 RH  Veenendaal

A. van Ingen
Verlaat 30
3901 RH  Veenendaal

A.E. Kruit
Brikkenwal 10
2317 GT  Leiden

W.J.B. van der Laan
Oostpolderweg 10
2741 ME  Waddinxveen

Mw. J.H. Onink-den Hartogh
Wielseweg 2
4024 BK  Eck en Wiel

Mw. M.P.Th. Passé-van Soest
Cycladen 4
2904 VG  Capelle ad IJssel

F. Piret
Talmastraat 25 C
3038 SL  Rotterdam

C. Schapers
Koningstraat 11
4941 GT  Raamsdonksveer

H.A. van Seters
Ambachtsherenlaan 21
5165 CW  Waspik

K. van Soelen
Xaverystraat 48
2562 NJ  Den Haag

Mw. E.R. Vegter-Nienhuys Mulder
Doornweg 5
2243 GS  Wassenaar

C.P. Veldman
Haagwinde 37
1391 XW  Abcoude

M. Verbeek
Koningspleisterplaats 111
3252 LR  Goedereede

W.A. Visser
Prof. R. Casimirstraat 79
1068 KT  Amsterdam

Mw. Y.G.A. Westgeest-Smeenk
Harriët Freezerhof 31
2492 JA  Den Haag

G. Wubs
IJsselstraat 3
8051 HM  Hattem

Mw. G.H. Wijnmalen-Gast
Ridder van Catsweg 30
2805 BA  Gouda

Met leedwezen geven wij  
kennis van het overlijden van:

27-10-2019:
Mw. A.H. de Heer-van Beinum
Burg. de Villeneuvesingel 1, km. 20
3055 AK  Rotterdam

21-11-2019:
V.A.L. Burgers
Van L. van Babst straat 242
6814 HD  Arnhem

28-11-2019:
B.P.R. Uffen
Koningsweg 4
4191 HC  Geldermalsen

08-12-2019:
A. Onink
Wielseweg 2
4024 BK  Eck en Weil

14-12-2019:
Mw. L. Kwantes-van Renssen
Dijkshoornseweg 62
2635 ER  Den Hoorn

15-12-2019:
Stelling 49
9621 BC  Slochteren

17-12-2019:
P.A. van Egmond
Kafmolenweide 44
3437 XS  Nieuwegein

Januari 2020:
D.A. Groot
Waterborg 159
1671 NM  Medemblik

02-01-2020:
J.P. Westgeest
Harriët Freezerhof 31
2492 JA  Den Haag

17-01-2020:
Mw. M.J. van Veen-Zielschot
R.W.H. Hofstede Crullstraat 26
7622 DR  Borne

05-02-2020:
J.P.M. van der Wiel
Borneostraat 105
2585 TT  Den Haag

20-02-2020:
Mw. C.G.S. Giskes-Saarloos
De Korte Helster 72
6661 AE  Elst

Personalia
Van 02-12-2019 tot 04-03-2020:
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