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Van de redactie

voor officiële documenten moet worden gehanteerd. Van de SEC maakt gewag van verlenging
van het contract met Nationale Nederlanden over
de inkoop van pensioenverhogingen.

We beleven in alle hevigheid een tweede golf en
het aantal besmettingen neemt weliswaar af maar
te langzaam. Vraag is dus wat dat betekent voor
een mogelijke versoepeling van de coronaregels
rond de Kerstdagen, een familiefeest bij uitstek.
Het zou toch mooi zijn als we met de naaste familie zouden kunnen genieten van de fondue of het
gourmetten. Maar op dit moment (eind november)
is die duidelijkheid er nog niet en hebben we
Sinterklaas in klein gezelschap moeten vieren.
Ongezellig, zeker voor de kleinkinderen, maar het
is niet anders.

Met pensioen gaan bij de BAM betekent niet dat je
achter de geraniums moet kruipen. Geert van der
Kooi heeft zich “om laten scholen” tot molenaar in
Bergambacht. Een goede aanleiding om hem te
interviewen.
Ook deze keer ontbreken de bijdragen niet van
onze vaste correspondenten Timmerman en Cor
Cornelisse, die verhalen over opmerkelijke ervaringen respectievelijk maatschappelijk relevante
zaken, waar we allemaal mee te maken hebben.
Gonny den Ouden schetst een nostalgisch en herkenbaar beeld van onze jeugdige jaren.

Gelukkig is er ook positief nieuws in de vorm
van de komst van een veilig en werkend vaccin.
Voor Kerst kan het er zijn, hoor ik de optimisten
luidkeels roepen. Minister De Jonge is wat voorzichtiger en houdt het op het eerste kwartaal van
volgend jaar. Maar ook dat is toch veel sneller dan
wij allemaal nog niet zo lang geleden dachten.
Het zou ons land niet zijn als er in het kader van
de komende vaccinatie ook weer zorgen zijn. Het
aantal mensen, dat nog niet staat te springen om
de vaccinatie tegen covid-19 te ondergaan, groeit
de laatste tijd. Behalve de principiële tegenstanders van vaccineren hebben zij angst voor de
veiligheid, gezien het rappe tempo waarmee de
vaccins zijn ontwikkeld. De argumenten van de
deskundigen dat bij de toelating van de vaccins
aan de eisen van veiligheid en effectiviteit niet
wordt getornd, vinden vooralsnog weinig gehoor.
Persoonlijk vind ik het onbegrijpelijk dat er mensen
zijn, die niet mee willen werken aan het beëindigen van deze pandemie. De schade voor de
volksgezondheid, economie en welzijn liegt er niet
om en iedereen heeft daar direct of indirect onder
geleden. Overigens zullen de meeste nee-prikkers zonder enig voorbehoud een medicijn tot zich
nemen als de dokter dat voorschrijft, zonder zich
af te vragen of de ontwikkeling en toelating wel
aan de gestelde eisen heeft voldaan.

We hebben het tot nu toe weten te voorkomen,
maar nu hebben de coronaperikelen toch ook hun
negatieve effect op de omvang van ons blad. Voor
het eerst blijven we steken op 16 pagina‘s.
Rest mij jullie allen binnen de beperkingen van de
coronamaatregelen hele gezellige Kerstdagen,
een vredige jaarwisseling en een heel goed en
vooral gezond 2021 toe te wensen.
Veel leesplezier, hou nog
even vol en blijf vooral
gezond.
Eric van Baarsel
Kopij voor BAMformatie
2021 – 1 graag inleveren
bij de redactie vóór
7 maart 2021.

Onze voorzitter spreekt de hoop uit dat we in het
komende jaar elkaar weer (in levenden lijve) kunnen ontmoeten tijdens de activiteitendagen. Dat
zou mooi zijn, maar we moeten afwachten. De
Activiteitencommissie is in ieder geval goed voorbereid om een en ander weer te organiseren.
Van de Koepel wordt bericht over het pensioenakkoord en over de wettelijke bewaartermijn, die
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Van het bestuur

Op 11 november hebben Willem Aberson en
ondergetekende een kennismakingsgesprek
gehad in Bunnik met Ruud Joosten, de pas
aangetreden CEO van de Koninklijke BAM
Groep. Het was een zeer geanimeerd gesprek,
waaruit de conclusie getrokken kan worden
dat onze vereniging zijn warme belangstelling
heeft. Te zijner tijd kunt u kennis met hem
maken tijdens een ALV.

Als ik dit aan het schrijven ben, waait het hard
en klettert de regen tegen het zolderraam. Een
duidelijk teken dat de herfst zijn intrede heeft
gedaan. De zomer is daarmee afgesloten. Die
is vanwege Covid-19 voor de meesten van ons
heel anders verlopen dan men in gedachten
had. Dit geldt ook voor uw voorzitter.
Oorspronkelijk was het plan om eind augustus
in Zuid-Frankrijk te gaan golfen en om door
te rijden naar Noord-Spanje. Maar vanwege
de oranje gekleurde gebieden hebben we die
vermeden en zijn we in Midden-Frankrijk in de
buurt van Beaune en Nerac blijven hangen;
gebieden die nog geel gekleurd waren door de
Nederlandse overheid. In publieke ruimten was
het daar reeds verplicht om een mondkapje
te dragen, maar daar wenden we snel aan.
Ondanks wat beperkingen toch een fijne tijd
gehad.

Eind september kondigde BAM een
omvangrijk reorganisatieprogramma aan
waarbij het streven is om €100 miljoen aan
kostenbesparingen te realiseren en waarvan het
grootste gedeelte komt uit personeelsreductie.
In de kranten werd gesproken over 1000
mensen die hun baan zouden gaan verliezen.
Op 5 november rapporteerde BAM voor
de eerste negen maanden van 2020 een
gecorrigeerd verlies vóór belastingen van
€82 miljoen, hetgeen een verbetering is van
€52 miljoen ten opzichte van de eerste zes
maanden. Dat was “verheugend” nieuws.

Dus hebben we ons de afgelopen negen
maanden allemaal moeten aanpassen en
zo ook het bestuur. Qua activiteiten hebben
we alles voor dit jaar moeten afgelasten en
doorschuiven naar het jaar 2021 in de hoop, dat
alles dan ongehinderd voortgang kan vinden.
Erg jammer dat de activiteiten niet door
konden gaan, want deze zijn de kern van onze
vereniging waarbij de leden elkaar kunnen
ontmoeten en bijpraten over het verleden. Dit
geldt zeker in deze tijden, waarin we min of
meer opgesloten zitten in onze privé-omgeving
en waarbij grote eenzaamheid kan toeslaan.
Elders in dit blad vindt u een overzicht van de
geplande activiteiten.
Vanwege het niet doorgaan van de activiteiten
hebben we minder kosten gemaakt, hetgeen tot
uiting komt in de eenmalig verlaagde jaarlijkse
bijdrage van de Koninklijke BAM Groep en in
de reductie van de lidmaatschapscontributie
voor het jaar 2021. Hierover bent u afgelopen
augustus persoonlijk per brief geïnformeerd.

Als deze BAMformatie bij u op de deurmat
valt, weten we hopelijk of we de Kerst en de
jaarwisseling in het gewenste familieverband
kunnen vieren. Laten we ook de wens
uitspreken dat de pandemie voldoende onder
controle is, zodat de geplande activiteiten door
kunnen gaan.
Ondanks de zorgen die we nog hebben
aangaande Covid-19 wenst het bestuur u en
uw naasten fijne Kerstdagen toe en alle goeds
voor het jaar 2021. Het bestuur ziet ernaar uit
om u weer te ontmoeten in het nieuwe jaar.
En ………blijf gezond!
Nico Dirkzwager
Voorzitter
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Van de Koepel Gepensioneerden

aantrekkelijke aanbieding maken omdat ze dan
veel nieuwe data in hun administratie moeten
invoeren. Data die NN al heeft.

Het bestuur van onze Koepel
Gepensioneerden zat op 24 november aan
tafel bij de vaste Tweede Kamer Commissie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid om
gehoord te worden over het pensioenakkoord.
Wie geïnteresseerd is kan de gesprekken nog
bekijken op de website van de Tweede Kamer:
https://debatgemist.tweedekamer.nl/home. Zo
kunnen we onze vertegenwoordigers op de
voet volgen wanneer ze voor ons op pad gaan.

De procedure van zo’n wettelijk verplicht advies
is niet eenvoudig. BAM vraagt advies aan het
Vertegenwoordigend Overleg. Daarin zitten de
SEC en de pensioencommissie van de Centrale
Ondernemingsraad. We moeten dus met de
Pensioencommissie tot een gezamenlijk advies
komen. Daarnaast is ook nog instemming
van de Centrale Ondernemingsraad (COR)
vereist. Ja, dat is vreemd. De COR heeft
instemmingsrecht en daarnaast moet een
commissie van de COR samen met ons een
niet-bindend advies uitbrengen.

We hebben allemaal een ordner (of een
schoenendoos) met belangrijke documenten.
De een bewaart alles veel te lang, de ander
gooit veel zaken te snel weg. In nieuwsbrief 46
las ik dat het Nibud op haar website aangeeft
wat de wettelijke bewaartermijn is voor
verschillende documenten: www.nibud.nl. Ook
nog een goede tip van het Nibud: vertel familie
of vertrouwenspersoon waar de ordner met
alle documenten te vinden is. Je weet maar
nooit wanneer ze op zoek moeten gaan.

BAM vroeg instemming met - en advies over
- haar voornemen om de NN-aanbieding te
aanvaarden. Onze juridisch adviseur heeft
de Kleine SEC begeleid in het adviestraject.
Onze conclusie, die we aan het bestuur van
VBG hebben voorgelegd, is dat de aanbieding
van NN de best haalbare is. We gaan BAM
overeenkomstig adviseren.

Van de SEC

Frits Scheublin
Voorzitter SEC

We kregen één adviesaanvraag van
BAM. Nationale Nederlanden heeft een
contract met BAM waarin staat op welke
voorwaarden en tegen welke prijs eventuele
pensioenverhogingen kunnen worden
ingekocht. Dat contract moet per 1 januari
verlengd worden. Nu is dit een nogal
theoretische zaak. We mogen van BAM niet
verwachten dat in deze economisch zware
tijden extra rechten worden ingekocht. Daarbij
komt dat Nationale Nederlanden bij de
huidige lage rente ook geen vaste prijs durft te
noemen. Andere verzekeraars kunnen geen

Van de Activiteitencommissie
In de laatste BAMformatie van het jaar laten
we normaal de recreatieve activiteiten van het
jaar even passeren met de vermelding van de
namen van onze verslaggevers in de diverse
BAM magazines. Dit jaar is alles anders,
gingen alle bijeenkomsten niet door en werd
het schrikkeljaar 2020 een schrikjaar vanwege
corona. Geen terugblik, geen verslagen, wel
de VBG AC-enquête waarvan de resultaten
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in de vorige formatie staan vermeld, met
een verwijzing naar onze website. Toch is
de redactie van BAMformatie erin geslaagd
om ook dit jaar weer vier goed gevulde en
interessante magazines te laten verschijnen,
waarvoor onze complimenten.

alle molens - en wenken ons naar onze
bestemming in Bergambacht. Vanmiddag
ontmoeten we Geert van der Kooi, die als
vrijwilliger deze donderdag de molenaar is. De
wieken wentelen ‘voor de Prins’ en natuurlijk
voor ons. Vandaag wordt er niet gemalen.

Het nieuwe jaar 2021 lijkt nog wat ongewis.
Als we mogen, gaan we eind maart dan toch
naar het Jan Blankendok in Hellevoetsluis,
is de voorjaarsbijeenkomst met ALV al
vastgelegd op donderdag 27 mei 2021 in het
Openluchtmuseum in Arnhem, gaan we op
19 augustus golfen in Apeldoorn, hopen we
in september dat ‘zoete lieve Gerritje’ ons wil
ontvangen in Den Bosch en bezoeken we
begin november het Museum van de 20ste
eeuw in Hoorn.

Geert ontvangt ons in de molen, in het
winkeltje op de begane grond waar naast
het gemalen meel ook veel streekproducten
te koop zijn, onder andere uit De Mengel
moestuin vlakbij.
Naast de molen staat het Pannenkoeken
restaurant Onder de Molen. In het winkeltje
en het restaurant hebben mensen met een
verstandelijke beperking hun dagbesteding.
De molen is een stelling-korenmolen uit
1869 die tot WO II in bedrijf is geweest. Na
de restauratie in 1958 was de molen weer
draaivaardig en een volgende restauratie
in 1980 maakte hem weer maalvaardig. De
molen is nu eigendom van de Stichting Molen
Den Arend Bergambacht.

Den Bosch Binnendieze

Gaan we elkaar in het nieuwe jaar weer
ontmoeten, is de prangende vraag.
Wij wensen u en uw dierbaren een goede
gezondheid en fijne feestdagen toe.

Geert zelf is inmiddels 75 jaar, een leeftijd die
je hem niet zou geven. Sinds begin dit jaar zijn
hij en zijn echtgenote lid van onze vereniging.
Eigenlijk op aandringen van zijn vrouw die van
familie had gehoord over de leuke uitstapjes
voor gepensioneerden!
Met zijn achtergrond leek een bezoek aan
het Jan Blankendok in Hellevoetsluis wel een
goede start. Hij is afgestudeerd HTS-er Wegen Waterbouwkunde. Zijn loopbaan begon bij
Dirk Verstoep met onder andere de bouw van
de brug in de A1 over de IJssel bij Deventer.
Later kwam hij bij de HBW (Hollandse Beton
en Waterbouw) terecht. Tussendoor nog
gewerkt bij NBM en Boskalis en uitgezonden

Namens de Activiteitencommissie,
Wim Beukers, Jan Vissers, Joost Lobach,
Rijk van Tongeren en Cor Cornelisse

Geert van der Kooi, molenaar in
Bergambacht
Rijdend in het vlakke polderland van de
Krimpenerwaard zien we ons doel al van
veraf staan. De wieken van molen Den Arend
draaien hun rondjes - linksom zoals bij bijna
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naar Cádiz in Spanje voor de bouw van een
groot dok. Bij HBW (later HBG Civiel) heeft hij
hoofdzakelijk gewerkt aan prekwalificaties voor
selectieprocedures om in te kunnen schrijven
op grote infraprojecten. In 2010 is hij, pas
op 66-jarige leeftijd, met pensioen gegaan.
Ze wilden hem bij BAM Civiel (nu BAM Infra)
daarvóór nog niet laten gaan.
We vroegen ons af wat hem ertoe bracht
om molenaar te worden. Hij legt het ons uit.
Geboren in het schattige dorp Marssum, iets
ten westen van Leeuwarden, speelde hij vaak
bij een vriendje waarvan de vader molenaar
was. Als de molen niet draaide mochten ze
daar spelen en er lag ook een bootje om mee
te spelevaren. Eigenlijk het verhaal van de
Kameleon met de tweeling Sietse en Hielke
uit de Kluitmanserie. Hij woont al heel lang in
Schoonhoven en onderweg naar zijn werk in
Gouda kwam hij dagelijks langs de molen in
Bergambacht. Vandaar groeide de ambitie om
ooit molenaar te worden.

molens in Gouda, Haastrecht en Vlist en
haalde zijn diploma in 2017 op de Oukoopse
wipmolen bij Driebruggen. Naast de theorie
over hoe een molen werkt, het je eigen maken
van alle ‘molentaal’ en het kunnen inschatten
van het weer, is het allerbelangrijkste om de
molen veilig en verantwoord te laten draaien.
Hij zal het ons allemaal laten zien als we
meegaan naar boven, via smalle trappen tot
uiteindelijk direct onder de molenkap, zeven
trappen hoger.

Met zijn technische achtergrond is de werking
en bediening van zulk bijna ontembaar
‘speelgoed’ een mooie uitdaging voor iemand
met pensioen en veel vrije tijd. Vrijwillig
molenaar word je niet zomaar. Hij toont ons
twee dikke studiemappen en vertelt dat je de tijd
voor de tweejaar durende opleiding hard nodig
hebt om je diploma voor molenaar te halen.
Geert volgde de opleiding van de Vereniging
De Hollandsche Molen op verschillende

Molen Den Arend is een stelling-korenmolen.
Het zijn hoge molens die vaak op de wallen
en stadsmuren stonden om voldoende wind
te vangen in een bebouwde omgeving. Om ze
te bedienen is een hoger gelegen gaanderij
of stelling nodig, die rond de molen loopt en
daarop afsteunt. Anders dan de zogenaamde
grondzeilers, die vanaf het maaiveld zijn te
bedienen.
Een molenaar heeft geen last van
hoogtevrees. Staande op de gaanderij, op
8.30 m hoogte, kijken we door de plankkieren
al flink de diepte in. Omhoog kijkend langs de
staartbalk met zijn lange en korte schoren naar
de lange en korte spruit in de kap, zien we
goed hoe hoog die molenkap zit. De roeden
van de wieken aan de andere kant reiken nog
een stuk hoger, tot wel zo’n 30 meter.
Van zo dichtbij maakt dat wel indruk en krijgen
we nog meer respect voor onze molenaar.
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Staartbalk en kruiwerk

Genoeg over de molens, vragen we wat hij
nog meer doet met zijn vrije tijd. Tot begin dit
jaar speelde hij in een senioren volleybalteam
en hij is sinds een aantal jaren bestuurslid van
Stichting Schoonhoven Klassiek. De stichting
organiseert ieder jaar op de eerste zaterdag
in september het Oude Haven Concert,
vergelijkbaar met het Prinsengrachtconcert in
Amsterdam. Geert zorgt onder andere voor
de logistiek, het podium met overkapping over
de haven en de stoelen met plaids voor het
publiek, dat op de kades aan weerszijden van
de haven zit.
Zo te horen en te zien hoeft hij zich niet te
vervelen.

Geert legt ons de werking uit van het kruiwiel
onderaan de staartbalk en het kruiwerk om
de kap te laten draaien en de wieken op de
wind te zetten. De wieken brengen de bovenas
en daarmee het bovenwiel in beweging. De
hierop bevestigde houten kammen vallen in
de houten staven van de bovenschijfloop of
bonkelaar, waarmee de verticale koningsspil
wordt aangedreven. Een paar verdiepingen
lager brengt het horizontale spoorwiel de
steenspillen aan het werk om de bovenste
maalstenen, de lopers, over de onderste
maalstenen, de liggers, te laten draaien om zo
het toegevoerde graan tot meel te vermalen.
Voordat hij dat ons binnen in de molen
allemaal laat zien, zet hij eerst de wieken stil
door aan het vangtouw te trekken om zo via de
wipstok en de vangbalk met de vangblokken
(remblokken) het bovenwiel te stoppen. De
pal en kneppel borgen het wiel, de krui- en
bezetkettingen zorgen ervoor dat de staartbalk
geen kant op kan. De molen staat nu veilig.
Hij werkt het logboek bij en noteert nog de
gemaakte wiekomwentelingen die via een
verzegeld telapparaat worden bijgehouden
voor toekenning van de draaipremie, een
vorm van subsidie. Hij toont ons nog even de
gekregen bilhamer waarmee de billen, groeven
in de maalstenen, worden bewerkt.
De karakteristieken van alle molens
in Nederland zijn te vinden op www.
molendatabase.nl

Nu vraagt u zich natuurlijk nog af: wat betekent
draaien ‘voor de Prins’. De prins is de Prins
van Oranje en als een stad belegerd werd
door de Spanjaarden, liet men de molens vaak
zomaar draaien om de vijand te laten denken
dat ze voldoende graan hadden om het nog
een tijd vol te kunnen houden.
We kochten allebei nog een paar pakken meel,
namen afscheid van Geert en bedankten hem
voor een gezellige en leerzame middag.
Ineke Roedoe en Cor Cornelisse
N.B. Helaas, door corona zijn de Open
Molendag en het Oude Haven Concert dit jaar
afgelast.
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Uitkijken

voor corona, samen met de vanwege corona
extra gemaakte staatsschulden, komen we
nu wereldwijd uit op een 60 met twaalf nullen
erachter!

Deze zondag was het weer prachtig. We
besloten een eindje te fietsen. De tandem is
er nog wel, maar lastig om op te stappen, zo
namen we de fietsen. Een lage instap met
een Japanner, een MTB met derailleur voor
mij. Je moet uitkijken bij elkaar te blijven en
anders even op elkaar wachten. De route is
niet moeilijk. Zijn er keuzen, dan laat ik die
over, wel zo makkelijk. Na een tunnel onder
de weg en een onder het spoor kun je langs
het spoor naar het Noorden. Bij de volgende
tunnel onder het spoor bleek mijn vrouw
achteropgeraakt, dus wachten maar.

Hadden we beter geen lock down kunnen
hebben en moeten accepteren dat die toch
al ongezonde oudjes en andere ernstig zieke
mensen zouden overlijden? Wat extra doden?
Het antwoord is: neen. Het virus had vrij spel
gekregen met waarschijnlijk hoge sterftecijfers.
Voor het aantal besmette mensen zou onze
zorgcapaciteit volledig ontoereikend zijn
geweest. De uitval van zoveel werknemers
had een nog dramatischer economische
ineenstorting tot gevolg gehad, die veel langer
zou duren. Anderzijds, mensen werken nu
thuis met minder kans op besmetting en
blijven dus productief. Branches als horeca,
cultuur, sport, (vakantie) reizen, evenementen,
vuurwerk etc. kun je ook aanmerken als
‘luxe’ branches, maar nu maar even niet.
Daarbij moeten we wel bedenken dat al die
toeleverende bedrijven mede de dupe worden
en geholpen moeten worden. Geld genoeg
toch, de staat lijkt wel een pinautomaat.

Toen dat te lang duurde, rook ik onraad en
fietste terug zonder haar te vinden. De telefoon
vrijwel leeg, legde ik aan een vrouw mijn
situatie uit met de vraag of ik mijn telefoon in
haar auto kon opladen. Ja, maar dan moest ik
wachten, zei ze. U hebt gelijk mevrouw, dus
fietste ik maar door. Ging de telefoon, waar
ben je, dat kan ik jou ook vragen, thuis, ik kom
er zo aan. Zij had me wel zien wachten en
verwacht, dat ik haar zou volgen. Dit keer dus
niet. Een uur later kreeg ik een boterham en
koffie.
Timmerman

Schulden tot in het oneindige?
De bedragen die genoemd worden zijn
gewoon niet meer te bevatten. Duizend
x duizend is een miljoen, duizend x één
miljoen maakt een miljard en weer duizend
van dat miljard noemen we een biljoen. We
zitten dan aan een getal met 12 nullen. Met
de schulden die landen al gemaakt hadden

Waar komt dat geld vandaan, al die duizenden
miljarden euro’s aan steunpakketten die
Europese landen nu in hun economieën
pompen en in de afgelopen jaren al gepompt
hebben? De ‘truc’ is dat er door de landen
echt geld wordt aangetrokken, door de uitgifte
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van staatsleningen. Die worden vervolgens,
via een omweg, opgekocht door de centrale
bank van Europa, de ECB en dat tegen een
ongekend lage rente. Centrale banken kunnen
daardoor op grote schaal geld ‘maken’,
de geldpers laten draaien. Dat is geld dat
daarvoor niet bestond. Overheden gaan dat
nieuwe geld weer besteden. Aan onbeperkt
geld bijdrukken zitten risico’s. Beleggers,
die het echte geld aanleveren, kunnen het
vertrouwen in een munt verliezen, waarna
de waarde instort, het wordt ‘toiletpapier’.
Het gevolg is hyperinflatie en economische
rampspoed. Huidig voorbeelden zijn Venezuela
en misschien binnenkort Turkije.

gratis geld en wij gaan dus uiteindelijk alles
zelf betalen. Een schrale troost is dat we
het waarschijnlijk over vele jaren uit kunnen
smeren. Misschien zijn zelfs de kleinkinderen
nog bezig om ónze schulden af te lossen!
Cor Cornelisse

Herkenbare gedachten
Wij zijn geboren in de jaren 1940-1960 en
sommigen nog eerder, meestal in het donker
met het licht uit gemaakt. We overleefden
een normale geboorte met moeders die
rookten, dronken en aspirines slikten. Ze aten
dikke soep, piepers met vette jus en volle
vla en werden niet getest op suikerziekte en
cholesterol. Wij waren de sterken uit die jaren
en werden gewoon op onze buik te slapen
gelegd in kinderbedjes, gelakt met mooi
blinkende loodverf.
Als er al een auto was, reden we mee
op schoot van moeder of los achterin.
Geen gordels, laat staan kinderstoelen en
opblaasbare kussens. Geen kindersloten op
de deuren.
Wij dronken water gewoon uit de kraan en
niet uit een plastic fles. Wassen aan de koude
kraan of in de familie-teil. We aten taartjes,
wit brood, echte boter, spek met eieren en
beukennootjes van de grond, dronken warme
chocolademelk met echte suiker, maar werden
niet dik. Omdat we nog buiten speelden en
naar school moesten fietsen zonder helm!

De kans dat beleggers het vertrouwen in
de euro verliezen is klein. De eurozone is
de grootste economie ter wereld, heeft een
handelsoverschot en de meeste lidstaten
houden beheersbare tekorten. Ondanks dat
vele ‘nieuwe’ geld blijft de inflatie laag. Er is
sprake van een recessie en prijsdalingen.
Een hoge inflatie zou een renteverhoging
betekenen met waardedaling van opgekochte
leningen op de ECB-balans. Verlies voor de
ECB, lees Nationale Banken. Toch moeten die
ECB-leningen ooit door de eurolanden worden
terugbetaald. Als lidstaten niet terugbetalen,
hun verplichtingen aan de ECB niet nakomen,
komt de rekening bij banken en beleggers
te liggen, die de obligaties (schuldbewijzen)
in bezit hebben. De centrale bank moet
niet terugbetaalde leningen afschrijven en
schuift ze door naar de nationale centrale
banken, zoals De Nederlandse Bank. De
rekening van de gestegen staatsschuld en het
weer houdbaar maken van de begrotingen
betekenen onverbiddelijk dat belastingen
omhoog gaan. Inderdaad, er bestaat geen

Er waren nog geen computers en er was
geen internet. Nintendo, Sony PlayStation,
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Microsoft Xbox en Apple iPod bestonden
nog niet. Geen videospellen, geen Netflix
en noem maar op. Wij hadden nog vrienden
om mee buiten te spelen, waren samen uren
bezig met speelgoed maken. Met stokken als
zwaarden en het deksel van de vuilnisbak
als schild, katapulten, slingers, pijl en boog.
Werpmessen, gemaakt van oude messen,
om in boomstammen te gooien of landjepik
te spelen. We vielen uit bomen, sneden ons,
braken een arm, been of tand en gingen ‘vrij’
appels en peren plukken. Niemand gaf ons
de schuld en soms kreeg je van de eigenaar
een pak slaag, maar thuis hield je wijselijk je
mond. We zagen geen gevaar, speelden in de
frisse lucht in kleren die vuil mochten worden
en waren volgens afspraak tegen donker weer
thuis. Geen gsm, onze ouders wisten helemaal
niet waar we uithingen en enge types waren
nog niet op jacht. Bij vrienden konden we
gewoon langs achter naar binnen, waren we
van harte welkom en schoven soms mee aan
tafel voor een stevige boterham.

verantwoordelijkheid kennen en er mee om te
gaan. We hielden ons wél aan ongeschreven
regels in plaats van de opgelegde, onduidelijke
regels van juristen en politici.
Het leven was mooi, simpel en helder. Soms
wat ruw, maar duidelijk én met regels.
Misschien waren we wel gewoon gelukkiger.
Wellicht nostalgisch, deze ongetwijfeld
herkenbare gedachten?
Gonny den Ouden

Wild
Het overkomt je allemaal, niemand die je helpt,
maar het moet wel snel opgelost. Mijn vrouw
reed heen, ik zou terugrijden, wel anderhalf
uur. En zo zaten we dus beiden met hetzelfde
probleem. Stoppen, daar!
Ietsje verder kwamen we tot stilstand en ik
sprong onmiddellijk uit de auto. Langs de
weg een 7 meter brede grasstrook, kabels en
leidingen, daarachter de afrastering van een
agrarisch bedrijf, met op ruime afstand twee
eigen inritten. Geen mens te bekennen, ja
toch een, die doende was een van de dubbele
hekken te sluiten. Decent keerde ik hem mijn
rug toe en deed mijn plicht.
Daar was meneer niet van gediend, dat liet
hij luid horen ook en rende op mij af. Ik vroeg
beleefd waar anders, maar dat hielp niet.
Hij stormde verder op mij in, zijn fototoestel
in de hand waarmede hij ons nummerbord
vastlegde. Wij veilig in de auto reden door,
mijn vrouw stond op koffie, nu!

Het idee dat onze ouders ons moesten
ophalen uit het politiebureau, was ondenkbaar,
dat bestond gewoon niet. Zij waren Met en
Voor de wet en Met de leraren. Als we op
school straf kregen was dat eigen schuld,
dikke bult en konden we er nog extra straf
bijkrijgen.
We waren bang voor Zwarte Piet, nu zijn we
bang voor en boos op zijn tegenstanders. Wij
spaarden ‘zilverpapier’ en melkflesdoppen om
de armen in Afrika te steunen. Het kinderboek
‘De tien kleine negertjes’ van Agatha Christie
maakten van ons géén racisten.

Timmerman

Internetfraude, je portemonnee
leeg via internet
De trukendoos van cyberfraudeurs is
eindeloos. We kennen al langer de verhalen
van de eenzamen onder ons die denken te
chatten met een mogelijke nieuwe partner,
maar onderwijl van hun spaarcenten beroofd
worden vanuit een belwinkel in Afrika.
Ook het oplichten via verkoopsites als

Wij hadden de vrijheid om te proberen, geen
schrik voor het falen, leerden met succes onze
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bank over een nieuwe bankpas of creditkaart.
Dit in verband met problemen met de oude pas
of kaart met het verzoek om in te loggen op de
aangegeven link van de bank. Het verzoek is
om voor uw eigen bestwil, snel te handelen,
om een boete, blokkade van je bankrekening
of fraude met je creditkaart te voorkomen.
Phishingmails zijn te herkennen door met de
cursor op de link te gaan staan (niet klikken)
en te kijken of de link naar een werkelijke
website verwijst. In het algemeen is het
verstandig al dit soort mails, sms-berichten en
Apps direct te verwijderen.

Marktplaats is berucht. Je koopt, betaalt en
ontvangt vervolgens niks. Anderzijds moet je
alert zijn op heling, een strafbaar feit. Vroeger
waren dat artikelen die zogenaamd ‘van de
vrachtwagen waren gevallen’. Echter, als de
prijs te mooi is om waar te zijn, dan weet je
eigenlijk wel hoe laat het is. Maar er is veel
meer cyberfraude.

Identiteitsfraude
Ineens staat er een telefoonabonnement op je
naam of zijn er spullen besteld bij webshops.
Iemand heeft jouw identiteit of gegevens
gekaapt, vaak online via een kopie van je
identiteitsbewijs of via een controlebetaling
van 1 eurocent. Niet doen dus en maak de
kopie verder onbruikbaar door er datum en
specimen op te schrijven en het BSN-nummer
door te strepen of maak gebruik van de
KopieID-app van de overheid. Bewaar geen
kopieën van identiteitsbewijzen of papieren
met ID-gegevens in je mailbox of onbeveiligd
op je telefoon of PC. Doe altijd aangifte
bij de politie, een melding bij het Centraal
Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) en bij de
Fraudehelpdesk.

Spoofing en Sim-spoofing via mail of Sms
Het beoogt hetzelfde doel als phishing, maar
nu lijkt het (nep)bericht van een betrouwbare
afzender of bekende te komen. Spoofing
via sms neemt sterk toe waarbij fraudeurs
je met een tekstberichtje benaderen met als
afzender bijvoorbeeld het Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB), je telecomprovider, een
verzekeraar of zelfs de Belastingdienst.
De strekking is veelal hetzelfde: je hebt nog
een boete of betaling openstaan die per
omgaande betaald moet worden, anders
volgen sancties. Nieuw is ook dat je gebeld
wordt via het herkenbare nummer van je bank,
dat schept vertrouwen. Gevraagd wordt om
het banksaldo over te boeken in verband met
een veiligheidsprobleem. Een andere variant
is dat er een digitale machtiging is ingediend
om periodiek een bedrag van je rekening af
te schrijven. Door volgens de instructie op
een link te klikken, weiger je zogenaamd
die incasso maar kom je terecht op een
phishingsite.

Phishing (het nieuwe skimmen) en smishing
U kent het nog wel, de voorzetstukken bij de
pinautomaat en de cameraatjes in het plafond
boven de kassa’s om de magneetstrip op je
pinpas te kopiëren om vervolgens met de
afgekeken pincode je rekening te plunderen.
Sinds de chip in de pas is dat voorbij.
Niet voorbij zijn de phishingmails of sms’jes die
naar je inloggegevens hengelen. Je krijgt een
verbluffend gelijkende nepmail of sms van je
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Afrika, waarvan de tarieven door de fraudeurs
zelf zijn te bepalen. Wangiri is Japans voor
‘één keer overgaan en stoppen’. Bel nooit
onbekende en zeker geen buitenlandse
nummers terug. Bekenden bellen nog wel een
keer of spreken je voicemail in.

WhatsApp van een goede vriend of familielid
Je schoondochter appt met een nieuw
telefoonnummer - met profielfoto en al, van
Facebook geplukt - en laat je weten dat je het
oude nummer kunt verwijderen. Later volgt
dan een appje met het verzoek of je snel
even geld wil overmaken voor een dringende
betaling. Je krijgt het binnen een paar dagen
weer teruggestort. Betaal niet, bel het nummer
terug of vraag een bericht in te spreken.
Beter is om het oude nummer te bellen en je
schoondochter zelf te spreken. Maak nooit
zomaar geld over op basis van alleen zo’n
appberichtje.

Sim-swap, bestolen via je eigen 06-nummer en
App-swap
Je telefoon krijgt geen verbinding meer. Iemand
heeft jouw 06-nummer overgenomen door
een nieuwe simkaart aan te vragen op jouw
naam. Meestal met een smoes als ‘ik ben mijn
simkaart kwijt’. De helpdesk stelt wel vragen,
maar die weet de fraudeur al van je Facebook.
Doel is het opvangen van bank-sms’jes met
tijdelijke codes om op jouw naam online te
‘bankieren’. In nieuwe smartphones zitten
e-sims, simkaarten die vastzitten in je telefoon.
Of je denkt op de goede site te zitten, maar
het is een goed nagemaakte website,
compleet met i-Deal-inlogpoorten van banken.
Je doet een bestelling via i-Deal, komt in
de ‘bankomgeving’ maar het lukt niet. Bij
de crimineel achter de valse site lukt het
uitstekend. De i-Deal-code die jij genereert met
je ìnternetbankierenapparaatje is genoeg om
de bank-app met jouw gegevens te activeren.
Dankbaar sluist de crimineel via zijn telefoon al
je geld weg naar andere rekeningen. Het wordt
een strijd met de bank om je geld vergoed te
krijgen.

Wangiri-fraude: een telefoontje uit de woestijn
Je wordt gebeld door een onbekend nummer,
maar de telefoon gaat maar één keer over.
Als je vervolgens terugbelt naar dat nummer
blijft de telefoon maar overgaan of het blijft
stil. Je telefoonrekening gaat je verbazen.
Het lijkt namelijk alsof er bij het terugbellen
niet wordt opgenomen, maar in werkelijkheid
hoor je een bandje, stil of met het geluid van
een overgaande telefoon of onduidelijke
achtergrondgeluiden. Voordat je neerlegt zijn
de belkosten al behoorlijk opgelopen. Het is
waarschijnlijk een servicenummer uit Noord-

Banken zijn zeer terughoudend over hun
beveiligingssystemen. Deels verklaarbaar om
de criminelen niet wijzer te maken, maar ook
omdat veel van hun systemen eigenlijk sterk
verouderd kunnen zijn. Het aanpassen daarvan
is kostbaar, betekent grote kans op storingen
en het wordt er niet klantvriendelijker van.
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Rood Blauwe Stoel

Het is niet alleen onbeschaamd maar ook wel
triest dat mensen moeten stelen om te kunnen
leven. Schrale troost is dat overboekingen die
niet door jezelf worden gedaan, in beginsel
worden vergoed door de bank, tenzij de bank
kan aantonen dat je grof nalatig bent geweest.
Zorg voor een complex, lang wachtwoord en
maak gebruik van een wachtwoordmanager,
installeer een goed antivirusprogramma, laat
de software en firewall updaten. Controleer
het e-mailadres van de afzender of de URL
(accountadres) van een link. Let op .com in
plaats van .nl.
In het algemeen geldt dat banken,
verzekeraars en overheden geen
persoonsgegevens, inlogcodes of financiële
informatie bij je opvragen!

Een bevriend constructeur uit Waddinxveen
stuurde mij vandaag een mail met kleurenfoto
van de roodblauwe stoel van Gerrit Rietveld,
die hij net had gemaakt, stoel en foto. Wat
mooi en knap, schreef ik hem terug. In
1954 zag ik die zelf voor het eerst in het
Gemeentemuseum (nu Kunstmuseum) Den
Haag, op een zondag.
Weer thuis nam ik de fiets en ging terug met
duimstok, papier en potlood om die op te
meten. Het was de eerste stoel die ik zag,
die ik best zelf zou kunnen maken. Uit de
timmerfabriek van mijn vader kwam het hout
en daarmee ging ik aan het werk. Van verven
kwam het nooit. Zo ging die van mijn eigen
kamer naar de kamer van mijn zoon. In 1990
zette ik hem op de stoep voor de liefhebber.
Prompt kwam een bewoner van verder uit de
straat zichzelf aan de deur excuseren, dat hij
hem had meegenomen. “Ja ziet u, voor mijn
dochter in Amsterdam”. Ik antwoordde hem dat
zoiets nou net mijn bedoeling was.

Nog meer tips
- Controleer altijd het e-mailadres van de
afzender, klik nooit zomaar op een link.
- Scherm bij het intoetsen van je pincode het
scherm af en laat je niet afleiden.
- Babbeltrucs: laat nooit vreemden binnen, pin
nooit aan de deur, geef je pinpas niet af.
- Maak je mobiel boefproof, activeer de
blokkeerfunctie en terugvindfunctie.
- Als je even weggaat, doe dan altijd de
voordeur op het nachtslot, ook overdag.
(kijk ook eens op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl met
videootjes van Hendrik Groen)
Schaam je er niet voor als het gebeurt, het
kan iedereen overkomen. Behalve u natuurlijk.
Helaas, dit verhaal is geenszins compleet.

Hebt u zelf ook al eens geprobeerd een stoel
op te meten in een museum? Zo ja, wilt U daar
dan ook een verhaaltje over schrijven?
Timmerman

Cor Cornelisse
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Personalia
Van:14-09-2020 tot 23-11-2020:
Wij verwelkomen de
nieuwe leden:

De volgende leden
verhuisden naar:

Met leedwezen geven wij
kennis van het overlijden van:

H.A. Groenen (BAM
Infraconsult)
Rietgors 8
2811 AV Reeuwijk
Tel.: 06 34093046

J.M.J. Muijtjens
Rembrandtsingel 133
3181 DJ Rozenburg
Tel.: 0181 787336 (ongewijzigd)

April 2020:
Mw. M.G.C. SchippersHoutman
Pannenspiegel 23
1687 AV Wognum

A.F. Koens (BAM Infra
Materieel)
Blinde Banisweg 3
7462 VH Rijssen
Tel.: 06 42770555
W. Mol (BAM Bouw & Techniek)
Rietkamp 19
3984 PS Odijk
Tel.: 030 6570569
C.F. Pelt (BAM Industrie)
Distelweg 5
2215 DS Voorhout
Tel.: 06 21494591

L.J.J. Verhagen
Citadel 37
4652 GJ Steenbergen
Tel.: 0167 561976 (ongewijzigd)
De volgende leden hebben
hun lidmaatschap opgezegd:
Mw. B. de Groot
Waterborg 159
1671 NM Medemblik
Mw. G.M.M. Oomens-van
Veenendaal
Barbierstraat 62
4871 KC Etten Leur

J. van Ravenswaaij (BAM Bouw
& Techniek)
Smalsteeg 1
6741 NM Lunteren
Tel.: 06 53165736

18-09-2020:
Mw. A. Hagen-Zeltenrijch
Pollux 1
2743 MC Waddinxveen
27-09-2020:
J. Geerse
Wilde Wingerdlaan 2
2803 WC Gouda
01-10-2020:
W.H. van Deursen
Richard Wagnerlaan 73-104
2253 CD Voorschoten
25-10-2020:
H.A. Oomens
Barbierstraat 62
4871 KC Etten Leur
03-11-2020:
Mw. J. Buikema-de Mooij
Berlageplan 101
2728 EE Zoetermeer

A. de Ruwe (Koninklijke BAM
Groep nv)
Bergweg 1 B
3951 LH Maarn
Tel.: 06 41877945

16-11-2020:
Mw. E. Simons-Bemelmans
Mierloseweg 85
5667 JC GELDROP
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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

