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Van de redactie
Na een jaar corona en inperking van onze 
bewegingsvrijheid schrijden wij langzaam toe 
naar een gefaseerde vrijval van beperkende 
maatregelen. Dat is tenminste wat ons wordt 
beloofd, zij het dat het aantal besmettingen (te) 
hoog blijft. Persoonlijk heb ik recent een brief 
ontvangen van de programmamanager van het 
RIVM en heb 12 maart gebeld voor het maken 
van een vaccinatieafspraak. De eerste prik 
krijg ik 23 april, de tweede op 28 mei (nog wel 
dit jaar). Voor mijn vrouw (maar iets jonger dan 
ik) kon ik nog geen afspraak maken, maar ik 
heet dan ook niet Van Rossum. Ben (geloof ik) 
ook niet zo ’n brompot.

Ondanks de ontwrichtende werking van 
het Covid-19 virus lukt het ons gelukkig wel 
om BAMformatie uit te brengen en zinvol te 
vullen. We missen natuurlijk de enthousiaste 
verslagen van bijeenkomsten en excursies, 
maar laten we hopen dat we dat gemis in de 
tweede helft van dit jaar kunnen goedmaken.

Het steekt onze voorzitter dat de vereniging 
het afgelopen jaar en zeker ook de eerste 
helft van dit jaar geen bijdrage heeft kunnen 
leveren aan het bevorderen van de onderlinge 
contacten en de gemeenschapszin. Daarvoor 
zijn wij (VBG) immers op aard. Maar het komt 
goed, maar onzeker is nog wanneer.
Daarnaast staat hij kort stil bij de resultaten 
van BAM voor 2020 en de nieuwe strategie 
voor 2021-2023.

Oud-bestuurslid Louw Veenstra is ons veel te 
vroeg ontvallen. In een In Memoriam staan we 
stil bij zijn betekenis voor onze vereniging.

Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2020 
en de Begroting 2021 bevinden zich in 
de afrondingsfase. Zodra het bestuur die 
definitief heeft verklaard, zullen die in 
april aan de leden worden toegezonden. 
Ook de papieren adressenlijst wordt dan 
toegestuurd. Helaas is het nog niet gelukt om 
in dit bestand de voornamen op te nemen, 
omdat we nog niet over alle voornamen 
beschikken. Zoals afgesproken is de lijst 
geschoond van de (partner)leden, die destijds 
uit privacyoverwegingen geen toestemming 
hebben verleend om in onze adressenlijst te 

worden opgenomen. Overigens is deze lijst 
ook te vinden op onze website.

Natuurlijk wordt actuele informatie verschaft 
over de pensioenen en wordt stilgestaan bij de 
zorgverzekering van Aevitae, ondergebracht 
bij EuCare. Met name wordt ingegaan op de 
contracten, die deze zorgverzekeraar met 
zorginstellingen heeft c.q. nog moet afsluiten.

Gonny den Ouden verrast ons met een aantal 
handige tips, die de moeite waard om te 
bewaren.
Vaste tekstschrijver Cor Cornelisse voert ons 
binnen in de wereld van de Bitcoins. Een pittig 
stuk, dat duidelijk maakt hoe ingewikkeld deze 
wereld van de digitale munten is.
Ook het echte geld is niet aan zijn pen 
ontsnapt en hij presenteert ons op een 
geschiedenisles Belastingen. Een verademing 
om te lezen dat het vroeger toch minder 
ingewikkeld was. We hebben het ons in de 
loop van de tijd wel steeds moeilijker gemaakt 
met alle negatieve gevolgen van dien.
Timmerman heeft weer een treffende bijdrage 
geleverd over zijn vaccinatie-ervaringen.

Het overzicht van foto ‘s van BAM-projecten 
in onze vorige editie is goed ontvangen en om 
die reden hebben we nu ook weer een aantal 
spraakmakende projecten opgenomen onder 
BAM Actueel. En natuurlijk de Personalia.

Veel leesplezier en blijf gezond.

Eric van Baarsel

Kopij voor BAMformatie 
2021 – 2 graag inleveren 
bij de redactie vóór  
6 juni 2021.
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Van het bestuur
Inmiddels ligt de jaarwisseling weer 
ruimschoots achter ons. Toen verlangde ik naar 
een nieuw jaar, grotendeels zonder mondkapje 
en dus met meer vrijheid voor iedereen. 
Immers, we verlangen allemaal naar een leven 
zonder coronaregels. Inmiddels is het 7 maart 
als ik dit schrijf en blijkt dat we voorlopig nog 
niet van de coronaregels af zijn. 

In de bestuursvergadering van 5 maart jl. 
hebben we met tegenzin maar onvermijdelijk 
een aantal besluiten genomen over het 
activiteitenprogramma van het lopende jaar.
In deze vergadering is ook het eerste concept 
besproken van het VBG Jaarverslag, 
Jaarrekening 2020 en de Begroting 2021. Deze 
stukken zullen in mei aan de leden worden 
toegezonden. 

De hoofddoelstelling van VBG is het 
bevorderen van de onderlinge contacten en 
gemeenschapszin door het organiseren van 
bijeenkomsten en activiteiten. Het ligt het 
bestuur na aan het hart dat we dit nu ruim een 
jaar lang niet hebben kunnen waarmaken. 
Gelukkig is er licht aan het einde van de 
tunnel vanwege de vaccins, die inmiddels zijn 
ontwikkeld en op de markt zijn gekomen.
De overheid heeft een vaccinatiestrategie 
vastgesteld en intussen zal een aantal van 
onze leden zijn gevaccineerd. We weten dat 
vaccinatie een sleutelrol speelt in het onder 
controle krijgen van het virus. Als we ons laten 
vaccineren, kan corona niet meer zomaar om 
zich heen grijpen en krijgen we stapje voor 
stapje onze vrijheid terug. Nog even volhouden 
dus! Natuurlijk blijft er een onzekerheid bestaan 
wanneer de eerste activiteit kan plaatsvinden 
en we elkaar weer kunnen ontmoeten. 

Op 18 februari gaf de Koninklijke BAM Groep 

een persbericht uit met het jaarresultaat 2020 
en de nieuwe strategie voor 2021 – 2023.
Het jaar 2020 werd afgesloten met een 
nettoverlies van €122 miljoen, voornamelijk als 
gevolg van Covid-19 en het verlies van €110 
miljoen bij BAM International. Goede resultaten 
werden geboekt door Bouw en Vastgoed in 
Nederland en BAM PPP. De omzet bedroeg 
€6,8 miljard. BAM heeft nog geen verwachting 
voor 2021 bekend gemaakt.

In de nieuwe strategie 2021 – 2023 met de 
naam “Building a sustainable tomorrow”, 
ligt de nadruk op herstructurering van de 
activiteitenportfolio en het verbeteren van de 
winstgevendheid. Men gaat zich concentreren 
op markten, projecten en partners waar 
BAM zijn bewezen concurrentiekracht kan 
benutten. Hierbij ligt de nadruk op groei van de 
activiteiten in Nederland, Verenigd Koninkrijk 
en Ierland. In Duitsland en België zullen de 
resultaten moeten verbeteren, waarbij de optie 
van verkoop ook aan de orde kan zijn.
Tevens wordt de focus nog meer gelegd op 
risicovermindering van de projectportfolio, 
waarbij de hoogte van de aanneemsom voor 
het BAM-aandeel een bedrag van €150 miljoen 
niet te boven mag gaan. 
Ook wil BAM zijn goede positie op het gebied 
van duurzaamheid en veiligheid handhaven en 
zelfs verbeteren waar dat mogelijk is.
Voor meer gedetailleerde informatie wordt 
verwezen naar de website van BAM.         
Vanaf deze plaats wenst het bestuur de 
Koninklijke BAM Groep veel succes toe met het 
uitrollen van de nieuwe strategie 2021 – 2023. 

Met het lengen der dagen worden veel zaken 
een stuk aangenamer. Het bestuur hoopt 
dat dit ook voor u het geval is ondanks de 
beperkingen van de coronapandemie, waar we 
nog niet van af zijn. Nog even volhouden dus 
en blijf vooral gezond!

Nico Dirkzwager
Voorzitter
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In Memoriam

Louw Veenstra
27 april 1946 – 17 februari 2021

In zijn werkzame leven stond Louw aan de 
wieg van de digitalisering in het bouwbedrijf. 
Als Hoofd van de ICT-afdeling bezocht hij alle 
vestigingen in het hele land, eerst voor HBG in 
Rijswijk, later ook voor BAM in Bunnik.

Een paar jaar na zijn vroegpensioen zijn Louw 
en Marja Veenstra in 2008 lid geworden van 
onze vereniging. Al vanaf het begin raakte hij 
actief betrokken, eerst als secretaris en al snel 
als voorzitter van de Activiteitencommissie en 
medebestuurslid. Zoals hij toen zelf zei: “Ik 
heb meer vrije tijd beschikbaar en meehelpen 
met organiseren ligt mij wel”. Hij heeft ons niet 
teleurgesteld.

Louw zorgde samen met de andere 
commissieleden altijd voor leuke 
activiteitendagen, waarbij opviel dat hij steeds 
het juiste gevoel had dat een gekozen en te 
bezoeken locatie een succes ging worden. 

Gelukkig gaf de dankbaarheid van de 
deelnemende leden hem gelijk en dat gaf 
Louw dan weer veel voldoening. Altijd was 
Louw vergezeld van zijn echtgenote Marja,  
die hem ondersteunde bij het inschrijven van 
de gasten.

Veel deelnemende leden zullen zich Louw 
herinneren als die markante persoonlijkheid, 
die ons zoveel mooie dagen op interessante 
locaties heeft laten beleven.

In 2016 gaf hij het stokje over, maar ze bleven 
wel regelmatig de VBG activiteitendagen 
bezoeken. Ze hadden nu meer tijd om met 
de caravan naar hun favoriete vakantieland 
Frankrijk te reizen.

Louw was helaas al enige tijd aan het tobben 
met zijn gezondheid. 

Er is in familiekring afscheid van hem 
genomen. 

We zijn Louw veel dank verschuldigd voor 
zijn inzet en zullen hem blijven herinneren als 
iemand die ertoe deed binnen onze vereniging. 
Hij bezorgde ons vele mooie recreatieve dagen 
waar we onze oud-collega’s en hun partners 
weer konden ontmoeten.

Wij wensen Marja en familie veel sterkte.

Bestuur Vereniging BAM Gepensioneerden

Van de Koepel Gepensioneerden
De nieuwsbrieven van De Koepel 
Gepensioneerden waren weer een bron van 
informatie.

Het meest besproken onderwerp is nog 
steeds de herziening van ons pensioenstelsel. 
Vakbonden en werkgevers bereikten met de 
minister een “Pensioenakkoord”. In het oude 
stelsel kregen we een pensioentoezegging 
op basis van de door ons betaalde premies, 
verhoogd met 4% fictief toekomstig rendement. 
Maakte het fonds meer rendement dan 4%, 
dan ontstond er overdekking. En als een fonds 
de 4% niet haalt, dreigt er onderdekking.
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In de toekomst krijgen we een 
pensioentoezegging op basis van betaalde 
premies en het werkelijk gerealiseerde 
rendement. Daarbij wordt de premie van 
jongeren anders belegd dan de premie van 
ouderen. Premie van jongeren wordt belegd in 
langlopende fondsen, premie van ouderen in 
korte termijn fondsen. 

Nu veel fondsen onderdekking hebben, is 
er te weinig geld om iedereen zijn eigen 
aandeel toe te wijzen. Dit gaat om heel veel 
geld. Wie het tekort moet slikken, of wie 
gaat bijpassen, is nog een discussiepunt. De 
Koepel Gepensioneerden behartigt daarin 
onze belangen. Wat in ieder geval blijft, is de 
solidariteit tussen de deelnemers. Wat over 
blijft van de kortlevenden komt ten goede aan 
de langer levenden.

In nieuwsbrief 7 wijst de Koepel op het 
bestaan van de Alliantie Digitaal Samenleven. 
Kijk ook eens op hun website: www.
digitaalsamenleven.nl. De Alliantie is een 
publiek-privaat samenwerkingsverband 
van dertig partijen. Zij zetten zich in om de 
digitale samenleving voor iedereen bereikbaar 
te maken. Dat is met name voor ouderen 
interessant. Uit onderzoek blijkt, dat digitaal 
vaardige ouderen langer zelfstandig en gezond 
thuis blijven wonen. Dat was voor de alliantie 
aanleiding om het programma Ouderen Online 
te starten. 

Van de SEC
De Sociaal Economische Commissie heeft 
regelmatig contact met Tom van Beek, ons 
lid in het Verantwoordingsorgaan (VO) bij 
het Bedrijfspensioenfonds voor de Bouw, 
kortweg bpfBOUW. En ondergetekende 
spreekt, wanneer daar aanleiding toe, is met 
het bestuur van het fonds. En er is genoeg 
aanleiding.
Bij de verkiezingen voor het VO in 2018 kreeg 
de lijstverbinding van BAM, Volker Wessels en 
Ballast Nedam 50% van de stemmen, en maar 
33% van de zetels. Dat voelt niet goed en is 
reglementair discutabel. We zijn in gesprek 
met het bestuur over een herziening van het 
verkiezingsreglement om herhaling bij de 
volgende verkiezingen in 2022 te voorkomen.

Zorgverzekering
Eerder melde ik dat verzekeraar Aevitae 
de collectieve zorgverzekering van 
BAM per 1 januari zonder overleg had 
ondergebracht bij EuCare. Een kleine en 
onbekende verzekeraar. De Nederlandse 
zorgverzekeraars zijn met de zorginstellingen 
in gesprek gegaan, omdat kosten door de 
coronapandemie extreem afweken van wat 
was begroot. Veel hogere kosten dan verwacht 
door Corona, maar ook lagere kosten door 
uitgestelde zorg. Eucare is geen lid van dit 
samenwerkingsverband en moest (of wilde) 
zelf onderhandelen met alle zorginstellingen 
over de nieuwe werkelijkheid. Per 1 maart had 
EuCare (naar eigen zeggen) met 60% van alle 
zorginstellingen overeenstemming bereikt. De 
rest zou binnenkort volgen. Vooralsnog worden 
verzekerde zorgkosten normaal betaald. 
Mocht iemand problemen met declaraties 
ondervinden, laat mij dat dan weten. Samen 
met BAM volgen we de ontwikkelingen op  
de voet.

Frits Scheublin 
Voorzitter SEC
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Van de Activiteitencommissie
In plaats van een versoepeling werden we 
medio december jl. onaangenaam verrast met 
de instelling van een avondklok, boven op de 
al bekende maatregelen en die gaan voorlopig 
tot halverwege april 2021 duren. Het wordt 
bovendien lastiger met alle virusvarianten, de 
een nog besmettelijker dan de ander. Wij zijn 
er dus voorlopig niet vanaf!
Ook het vaccineren in Nederland startte laat en 
komt nu pas op gang. Sommige oudere leden 
zullen al gevaccineerd zijn, maar voor anderen 
wordt het waarschijnlijk ergens in april of mei. 

Openluchtmuseum in Arnhem

Onze voorjaarsexcursie naar Hellevoetsluis zal 
niet door kunnen gaan. Ook de bijeenkomst en 
ALV op 27 mei a.s. in het Openluchtmuseum 
in Arnhem is niet haalbaar, zeker als de 1,5 
meterregel tot de allerlaatste maatregel blijft 
behoren. Misschien komt de VBG Golfdag 
op 19 augustus als eerste activiteit in beeld. 
Gezien de ontwikkelingen rekent de AC pas op 
verdere activiteiten in september en daarvoor 
heeft zij voor donderdag 16 september a.s. 
een optie genomen om de bijeenkomst en ALV 
in Arnhem te houden. Jammer maar het is niet 
anders. Áls we elkaar weer gaan ontmoeten, 
dan binnen 1,5 meter en zonder mondkapjes!

De Activiteitencommissie

Had u al bitcoins gekocht? 
Zijn bitcoins het digitale goud om vermogen 
veilig te stellen of rendement op te leveren?
Volgens een enkele miljardair maar ook 
voor institutionele beleggers, waaronder 
pensioenfondsen, lijkt dat zo te gaan werken. 
Dat alles zorgt ervoor dat particulieren natuurlijk 
ook actief worden. Grijp je kans, tóch? 

Hoe begon het eigenlijk? In januari 2009, 
net na het begin van de bankproblemen 
in Amerika, had ene Satoshi Nakamoto, 
pseudoniem voor een of meerdere nog altijd 
onbekende ontwikkelaars, een technologie 
online gezet die het probleem moest oplossen 
dat alleen centrale banken het creëren van 
geld kunnen aansturen. Het kernprobleem met 
gangbare valuta is het vertrouwen dat nodig is 
om geld te laten werken.
Er zijn voorbeelden genoeg van het schenden 
van het vertrouwen doordat centrale 
banken plots veel extra geld bijdrukken 
en zo hyperinflatie, lees geldontwaarding, 
veroorzaken. Het vertrouwen in overheden 
en centrale banken is sinds de financiële 
crisis afgekalfd. Het daarna inbrengen van 
enorme hoeveelheden geld, recent ook weer 
als antwoord op de coronacrisis, roept twijfel 
op over de waardevastheid van bestaande 
valuta’s. Sparen levert door de lage rente niets 
meer op.
Met de creatie van een virtuele munt, de 
bitcoin, en de onderliggende blockchain of 
blokketen technologie, zou dat doorbroken 
kunnen worden. 

Een blokketen kun je zien als een groot 
digitaal register. Een decentrale database, 
waaraan steeds een nieuw stukje informatie 
of ‘blokje’ versleuteld kan worden toegevoegd. 
Juist doordat zo’n blokketen op duizenden 
servers over de hele wereld staat opgeslagen, 
blijft de informatie veilig bewaard. Elke nieuwe 
transactie wordt steeds gecheckt op fouten en 
bij onregelmatigheden afgebroken. Achteraf 
sjoemelen met gegevens zou daarmee 
onmogelijk worden. Blockchaintechnologie is 
een goed instrument om in een netwerk met 
veel partijen informatie te delen, die actueel 
en betrouwbaar moet zijn. Al valt of staat het 
succes met de kwaliteit van de ingevoerde 
informatie. Als je er ‘rommel’ instopt komt  
er ‘rommel’ uit. Wel blijft duidelijk hóe het  
erin kwam. 

Bij de bitcoin werkt de blokketen als grootboek 
dat niet centraal is opgeslagen maar op alle 
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deelnemende computers staat, die via servers 
met elkaar verbonden zijn. 
In de broncode van de bitcoin is bepaald dat er 
maximaal 21 miljoen bitcoins kunnen worden 
uitgegeven. Analoog aan goud worden bitcoins 
gemaakt door ze te ‘delven’, online vaker 
mining genoemd. Niet zoals goud uit mijnen 
en rivieren, maar door de rekenkracht van 
computers met videokaarten, cryptografische 
puzzels op te lossen. In ruil daarvoor krijg je 
decryptomunten. De techniek werkt zo, dat 
hoe meer er gedolven worden, hoe complexer 
de berekeningen worden. Nu is al 80% van 
het totaal op de markt met een waarde van 
circa 850 miljard euro. Elke vier jaar wordt het 
aantal bitcoins, dat mag worden gedolven, 
gehalveerd, zodat er steeds minder bijkomen. 
Minder aanbod en meer vraag levert een 
sterke waardestijging op.
Naar verwachting zijn al deze bitcoins, als ze 
dan nog bestaan, in het jaar 2140 gedolven. 

Mining farm in China

Niet alleen het delven maar ook het 
goedkeuren van transacties door een heleboel 
computers wereldwijd vreet energie en is erg 
traag. Geschat wordt dat het bitcoin-netwerk 
op jaarbasis evenveel energie verbruikt als 
sommige middelgrote landen. Bizar toch! Veel 
mining vindt plaats in China, waar uit zeer 
vervuilende kolencentrales goedkoop stroom 
komt. Het is eigenlijk onethisch als je de CO2-
voetprint erbij betrekt.
Voor het kopen van bitcoins moet je een 
bitcoinrekening (een digitale portemonnee of 
wallet) openen bij een online cryptobedrijf.  
Bij speciale wisselkantoren is het een kwestie 
van walletnummer invoeren en via iDeal 
euro’s overmaken en pling, je hebt een stukje 
bitcoin. Beveiliging gaat via bijvoorbeeld een 

‘herstelzin’ van twaalf Engelse woorden, 
een openbare sleutel (public key), oftewel je 
rekeningnummer, en een privésleutel (private 
key), een lange code om mee te kunnen 
inloggen. Bij verlies of door het vergeten van al 
die codes kom je nooit meer bij het geld en er 
is geen klantenservice om te helpen. 

Als ‘cash’ betalingssysteem is de bitcoin 
eigenlijk niet geschikt. Niet alleen fluctueert de 
waarde te veel, maar verlopen de transacties 
vanwege de vereiste goedkeuring (proof 
of work) daarvoor veel te traag en zijn de 
transactiekosten hoog.  

Je gelooft het niet maar er zijn zo’n 8000 
verschillende cryptomunten te krijgen. 
Bekendere namen zijn de Etherium, Litcoin, 
Ripple, Monero en Chainlink. 

Er kleven natuurlijk risico’s aan het crypto-
circuit. Als consument ben je niet beschermd, 
je geld staat niet op een bankrekening met 
een garantiestelsel, transacties zijn niet terug 
te draaien en een overboeking is niet te 
storneren. Codes kunnen gestolen worden bij 
een datadiefstal, er zijn veel nep-ICO’s (Initial 
Coin Offering), nepadvertenties om na betaling 
mee te doen aan cryptoworkshops en malafide 
walletapps. Vanwege het grensoverschrijdend 
karakter en door het gebrek aan toezicht is 
het vermoeden, dat de crypto-munt geschikt 
is voor criminelen om hun vermogen te 
verplaatsen of wit te wassen. Bij criminele 
handelingen worden tegenwoordig meestal 
bitcoins geëist als betaling. Overheden stelden 
al strenge regels op voor cryptobedrijven, 
die munten bewaren of omwisselen voor 
klanten om witwassen tegen te gaan en 
gesanctioneerde personen en bedrijven te 
weren. 
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Het is geen toeval dat centrale banken en 
toezichthouders waarschuwen voor de snelle 
waardeontwikkeling als een zeepbel. Goud 
kun je aanraken, vertegenwoordigd waarde in 
de industrie of in juwelen. Zelfs de tulp bij de 
tulpenspeculatie in onze Gouden Eeuw was 
nog een tulp. 

Tulpengekte tijdens de Gouden Eeuw, schilderij  
Jan Breughel de Jonge (1640)

De bitcoin heeft dat niet. Het is een 
fenomeen, iets wat geen rente geeft, geen 
dividend uitkeert, geen echt betaalmiddel 
is, ongereguleerd is zonder een soort van 
intrinsieke waarde. Dit in tegenstelling tot 
echte valuta die ondersteund worden door 
overheden en de centrale banken. Daardoor 
houden ze altijd waarde. De bitcoin is de 
eerste financiële hype waar heel de wereld 
aan meedoet. Niet als betaalmiddel, maar om 
te sparen en te speculeren.

Toch denken Centrale banken na of ze zelf ook 
een digitale munt moeten invoeren. Hiermee 
moet voorkomen worden dat hun monopolie 
op geld scheppen wordt bedreigd. Dit wordt 
digitaal publiek geld tegenover de plannen van 
techbedrijven om eigen betaalmiddelen uit te 
geven. Facebook heeft het al geprobeerd met 
cryptomunt Lira, nog zonder succes.Daarmee 
kan tegelijk een vergaande regulering tot stand 
komen om zo uitwassen en witwassen van 
crypto valuta op voorhand in te dammen.

Hoe gaat het verder? Wordt het een geweldig 
rendement of een gruwelijk verlies. Is het 
eigenlijk een piramidespel en worden enkelen 
rijk maar velen armer. De tijd zal het leren. 
Een mopje geeft het aardig weer. Een man 
staat op straat met een hond met een bordje 
‘te koop’ om de nek. Een voorbijganger 
vraagt hoeveel die kost. “Een miljoen” is het 
antwoord.
De volgende dag staat de man er zonder 
hond. Diezelfde voorbijganger vraagt: “En, 
hond verkocht?”. “Nee” is het antwoord. “Ik 
heb hem geruild voor twee katten van een half 
miljoen elk”.

Het ironische is dat de bitcoin vooralsnog een 
kwestie van geloof en vertrouwen blijft en 
daarin toch verdacht veel op het conventionele 
geld lijkt.

Vergeet niet om bij de belastingaangifte uw 
cryptobezit op te geven in box 3. Gelukkig 
stond de waarde van de bitcoin op de 
peildatum van 1 januari 2020 nog maar op 
6.400 euro.
Op 1 januari 2021 op 24.000 euro en begin 
maart op 40.000 euro! Toch nog maar gaan 
kopen?

Cor Cornelisse

Uw vrouw?
Zo langzamerhand raken wij meer vertrouwd 
met Corona en leren ons te redden binnen 
de beperkingen van de pandemie. Onze 
kleinkinderen werken steeds harder voor 
school. Voor een muziekles hoeft de 
accordeon niet meer de bus in, de les is aan 
huis op zolder met de zoom en dat zal zo 
blijven. De musea zijn gesloten maar gunnen 
ons af en toe toch een kijkje per buis. 
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Zelfs de vaccinaties lopen gesmeerd. Mijn 
vrouw bereidt natuurlijk alles netjes voor, de 
papieren bij elkaar, rijbewijzen, de tijd in de 
gaten houden. Tot 1,50 meter van het tafeltje 
loop ik achter haar aan. Zij maakt haar twee 
bovenste blouseknopen los en de volgende 
vraag is voor mij: ”is dat uw vrouw”. 
Wat denkt u?

Timmerman

Belastingen door de 
eeuwen heen

Het innen van belastinggelden is al een 
eeuwenoud proces. In de Egyptische 
oudheid waren mensen verplicht om een 
deel van hun tijd zonder betaling te werken 
aan piramides en grafmonumenten. Toch 
een soort van belasting in natura. Dat was 
ook het begin van de belastingheffing. Een 
deel van oogstopbrengsten en arbeid moest 
ter beschikking komen voor anderen. In de 
Romeinse tijd werd daarnaast belasting op 
grondbezit gerekend voor forten en wegen. 
Rond 800 was Nederland onderdeel van het 
Frankische rijk onder koning Karel de Grote. 
Het rijk was opgedeeld in graafschappen, 
hertog- en bisdommen. Belastingen waren 
lokaal en regionaal geregeld. Als de koning 
geld nodig had, vroeg hij een bedrag (bede) 
aan de leenheren. Deze eerst incidentele 
belastingheffing bij bepaalde gelegenheden 
werd algauw standaard. Zo werd het een 
vast inkomen voor de heersers. Het geld was 
bestemd voor de hofhouding, de rechtspraak 
en het voeren van oorlogen. Een vroege 
vorm van belasting was tolheffing door op 
strategische locaties bij rivieren en wegen 
tolhuizen op te richten. 

Vanaf de 12de eeuw verkregen grotere 
plaatsen stadsrechten. Deze steden mochten 
verdedigingsmuren bouwen, weekmarkten 
houden en zelf belasting heffen. Niet alleen 
om vorst en leenheren te betalen, maar ook 
voor eigen uitgaven aan de bouw van die 
muren, aanleg van straten en het betalen 
van poortwachters. Er kwam vooral belasting 
(accijnzen) op eerste levensbehoeften zoals 
brandhout, turf en kolen maar ook op zout, 

Belastingpachters

zeep, graan en meel, bier, wijn en vlees, die 
daarvoor werden gewogen in de stadswaag.
Historische Waaggebouwen sieren nog vele 
stadscentra. Ook werd tol geheven voor 
gebruik van markten, bruggen en vervoer 
van goederen. Tolheffing wordt soms nog 
toegepast bij tunnels. 

Vanaf de 14de eeuw ontstond het verpachten 
van het innen van belasting. In het pachtstelsel 
stonden pachters borg, maar hadden 
vergunning om zelf het geld te innen, hetgeen 
corruptie uitlokte. Dit systeem en veel 
middeleeuwse belastingen hielden stand tot 
ver in de 18de eeuw.

Hertog van Alva

Mede door de poging van de Spaanse hertog 
Van Alva om de tiende penning in te voeren, 
begon in1568 de tachtigjarige oorlog. Eigenlijk 
was die belasting op aan- en verkoop van 
roerende goederen, een eerste vorm van 
btw. Hieruit voortvloeiend, ontstonden de 
eerste algemene belastingen zoals Convoyen 
en Licenten. Koopvaarders betaalden 
convooigelden voor de bekostiging van onze 
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oorlogsvloot om ze te beschermen tegen 
vijanden en zeerovers. Licenten golden als 
betaling voor het recht om handel te drijven 
met de vijand.
Naast de genoemde belastingen komen 
er tussen 1600 en 1800 meer belastingen 
op basis van draagkracht. De ‘luxe’ van 
haardsteden met het tellen van schoorstenen 
(pas afgeschaft in 1919), Oorgelden als 
weeldebelasting op het hebben van paarden, 
maar ook voor trouwen en begraven moest 
apart betaald worden.

In 1798 wordt Nederland een eenheidsstaat. 
In1806, de Franse tijd, worden landelijke 
belastingen ingevoerd en de Belastingdienst 
opgericht. Er komen personele belastingen 
op zaken waaraan rijkdom of welvaart was af 
te meten, zoals aan paarden, dienstboden, 
aantal ramen en deuren. Verder belasting 
op luxe goederen, patentbelasting (soort 
winst- en bedrijfsaanslag), successierechten 
(erfenissen), registratie- en zegelrechten (soort 
overdrachtsbelasting op officiële documenten, 
maar ook op speelkaarten en dagbladen). 
Rijksaccijnzen op eerste levensbehoeften en 
de oprichting van de Douane voor belasting 
op in- en uitvoerrechten. In 1821 wordt alles 
in één wet, ‘Het Nederlands Belastingstelsel’, 
gebundeld in vijf onderdelen: directe (op grond, 
personele, patent), indirecte (registratie- en 
zegel rechten), accijnzen (levensbehoeften), 
in- en uitvoerrechten en belasting op goud en 
zilver.

Het vormt nu nog de grondslag voor ons 
huidige stelsel. Nederland was in de 19de 
eeuw arm en verpauperd met grote schulden. 
Het Cultuurstelsel in Nederlands-Indië 

(Indonesië), waarmee het verplicht telen 
van exportgewassen tegen lage beloningen 
werd ingevoerd, zorgde bij de verkoop op 
de wereldmarkt voor hoge winsten Hiermee 
is een groot deel van onze infrastructuur 
gerealiseerd, waardoor de economie eindelijk 
kon groeien.

Eerste Miljoenennota in 1906

In 1892 kwamen er meer belastingen 
naar draagkracht, zoals op inkomen en 
vermogen, bij wet vastgelegd in 1914. De 
eerste ‘miljoenennota’ stamt uit 1906. In 
1915 ligt de eerste ‘blauwe’ envelop voor 
belastingaangifte op de mat. In de loop der 
jaren komen er diverse verbruiksbelastingen 
bij. Accijnzen op tabaksproducten, rijwiel- en 
wegenbelasting, op aanschaf van auto’s etc. 
In 1933 wordt de eerste snelweg geopend 
tussen Den Haag en Rotterdam. In 1941 volgt 
de invoering van vennootschapsbelasting voor 
bedrijven en de loonheffing als voorheffing op 
inkomstenbelastingen. Na WO II komen de 
wederopbouwjaren en met het groeien van 
de welvaart, de verzorgingsstaat, zo tussen 
1960 en 1970. In 1949 de WW, steuntrekkers 
heten dan uitkeringsgerechtigden. In 1957 de 
eerste volksverzekering AOW, gevolgd door de 
Bijstandswet en de WAO. In 1969 een nieuwe 
omzetbelasting, de BTW van 4% en 12%. Door 
de gasbel in Groningen kwamen de gasbaten 
beschikbaar.
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Minister Lieftinck in 1950 met eerste koffertje

In de loop der jaren werden maatschappelijk 
gewenste nieuwe heffingen ingevoerd zoals 
bijvoorbeeld milieubelastingen.
In de loop van de jaren 1980 komt er een 
omslag in beleid. De uitbundige 
verzorgingsstaat met haar collectieve uitgaven 
wordt onbetaalbaar. In 1990 krijgen we 
belastinghervormingen die nodig zijn i.v.m. de 
fraudegevoeligheid van het stelsel. Invoering 
van belasting- en premies volksverzekeringen 
en afschaffing van belastingvrije sommen en 
wildgroei aan aftrekposten.

Vermeend en Zalm

Verder in die jaren ’90 kregen we te maken 
met de ‘vrije markt’ en werd ons staatsbezit 
te gelde gemaakt, gevolgd door een grote 
belastingherziening in 2001. Door kabinet 
Kok II werd door het olijke duo Zalm en 
Vermeend het boxensysteem in gevoerd. 
Geen belastingvrije voet, iedereen ging 

belasting betalen met beperkingen in de vorm 
van heffingskortingen. Door de invoering van 
het toeslagenstelsel in 2006, zoals huur- en 
zorgtoeslag en kindertoeslag als aanvulling 
op de kinderbijslag in 2008, werden lage 
inkomensgroepen verder “ondersteund”.

Het vreemde hierin is dat de Belastingdienst, 
opgericht om gelden te innen, ook optreedt als 
de dienst die gelden uitkeert. Hoe dat dus niet 
werkt weten we nu! In 2012 werd duidelijk dat 
de uitgaven structureel moesten verminderen. 
Veel meer mensen dan bedoeld, deden er 
een beroep op. In 2008 nog een bedrag van 2 
miljard en in 2012 al een bedrag van 7 miljard 
euro.
Er ontstaat een trend naar verschuivingen van 
directe naar indirecte belastingen.

U hebt nog tot 8 mei 2021 de tijd om 
belastingaangifte te doen. 

Cor Cornelisse

Handige tips
Spinraggen 
Ze ontsieren je muren, houden je vrienden 
met angst voor spinnen buiten de deur en 
geven je huis de uitstraling van een spookhuis: 
spinraggen. Kortom: spinnen raggen, liever 
niet. Voorkomen is in dit geval dus beter dan 
genezen. Als ze er eenmaal zitten, ben je  
te laat.

Voorkomen is in werkelijkheid makkelijker dan 
je denkt. Zet op de plekken waar je last hebt 
van spinrag een bakje met zout. Doordat vocht 
in het zout trekt, krijgt spinrag hier geen kans.
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Vliegen
Deze tip is een typische tip voor de zomer. Dan 
staat als het lekker weer is de deur nog wel 
eens open. Lekker wat frisse lucht naar binnen 
maar helaas ook vliegen. En een hor werkt of 
is er niet altijd.
Om vliegen buiten de deur te houden, neem je 
een diepvrieszakje en vul dat voor de helft met 
koud water. Doe het zakje goed dicht en hang 
dit aan een touwtje in het deur- of raamkozijn. 
Vliegen kijken niet recht vooruit maar schuin 
en zien zo een breedbeeld van het zakje en 
worden afgeschrikt. Het werkt echt.

Wespen
Als je in de zomer in de tuin of op balkon 
lekker een drankje zit te drinken, kan het 
zijn dat je gezelschap krijgt van wespen.  
Die komen immers op zoetigheid af.

Om ervan af te komen, neem je een 
soepkommetje, gevuld met koud water en 
daarin een paar kruidnagels en zet dat neer in 
de buurt van je zitplaats. De wespen vinden de 
lucht vies en blijven weg.

Afvalemmer
Nare geurtjes in de afvalemmer kennen we 
allemaal.

Om die te verminderen leg je onder in de 
afvalemmer een panty, gevuld met katten-grid. 
Dat werkt ook goed in de koelkast.
Regelmatig schoonmaken kan natuurlijk ook.

Verkalkte wc
Kalk binnen in de wc komt door het harde 
water.

Om dat te verwijderen is cola de oplossing. 
Doe wat in de wc en laat het vervolgens 

een half uurtje intrekken. Daarna is de kalk 
gegarandeerd verdwenen. Bovendien is het 
gezonder dan de cola op te drinken.

Sla 
Sla heeft de neiging om te verschrompelen en 
te rotten.

Ga dat tegen door de krop in zijn geheel 
ineen goed afsluitbare bak te doen met 
onderin een paar stukjes keukenpapier voor 
de vochtopname. Bij het sluiten van de bak 
de lucht laten ontsnappen. Na een week nog 
heerlijk verse sla.

Kauwgum 
Kauwgum op kleding levert vaak een slecht 
humeur op.
Het is eenvoudig te verwijderen door het 
betreffende kledingstuk in een plastic zak 
enige tijd in de vriezer te leggen tot dat de 
kauwgum goed bevroren is. Daarna is het heel 
eenvoudig te verwijderen.

Aardappelen
Het koken van aardappelen lijkt niet een hele 
grote uitdaging, maar een paar handige tips 
kunnen nooit kwaad.
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Om aardappelen sneller gaar te krijgen, voeg 
je een klontje margarine toe en pas op het 
laatst het zout.

Bij oude aardappelen voeg je een schepje 
suiker toe en ze smaken weer heerlijk.

Aluminiumfolie
Het gebruik van aluminiumfolie kent een aantal 
regels, dat te maken heeft met de glanzende 
en de matte kant. De glanzende kant 
reflecteert de warmte, de matte kant houdt de 
warmte vast.

Gerechten, die warm moeten blijven, dus 
afdekken met de matte kant naar boven.
Gerechten die koel gehouden moeten worden, 
doe je de glanzende kant boven.

Rozen
Rozen langer goed houden, kan geen kwaad.

Als rozen in de vaas dreigen te verleppen, dan 
helpt het een aspirientje aan het water toe te 
voegen.

Fruitvliegjes
Dat zijn nare beestjes op en rond de 
fruitschaal, waarvan het een raadsel is waar ze 
vandaan komen.

Om ervoor te zorgen dat de vliegjes 
verdwijnen, zet je een bakje met 1 deciliter 
azijn en een druppel vloeibare zeep neer.

Etiketten en stickers
Het wegkrijgen van etiketten en stickers is 
vaak een ramp.

Blaas met een haarföhn even op de sticker. 
Door de warmte laat de lijm los en kun je 
sticker of etiket er voorzichtig aftrekken. 
Gebruik lampenolie om de laatste restjes lijm 
weg te halen.

Komkommer
Het bewaren van komkommers gebeurt vaak 
onjuist.
Komkommers moet je niet in de koeling 
bewaren. Ze verrotten dan veel sneller. Een 
temperatuur van 10 graden of hoger is ideaal.

Mieren
In de zomer verschijnen weer de mieren op 
vaak ongewenste plaatsen.

Mieren krijg je weg door wat bakpoeder te 
strooien. Ze blijven dan maanden weg. Dat is 
minder schadelijk dan een verdelgingsmiddel.

Bloedvlekken
Dit zijn één van de naarste vlekken die er zijn.

Om ze te verwijderen doe je er wat volle melk 
overheen en wrijf je het weg met een droge 
doek. Dit werkt ook bij chocoladevlekken.

Wondjes
Het hebben van wondjes kan zeer vervelend 
zijn.

Ouderwetse Sunlightzeep helpt om kleine en 
grotere wonden razendsnel te genezen. De 
zeep is vettig en desinfecterend. Maak de 
zeep nat, wrijf die over de wond en laat de 
huid opdrogen.

Gonny den Ouden
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 Actueel      

Schakel & Schrale heeft de opdracht 
ontvangen voor de restauratie van het uit 
circa 1650 stammende Hotel De Kampioen 
in Nieuwersluis. Het aan de Vecht gelegen 
horecacomplex wordt aangepast aan de 
eisen van deze tijd met behoud van het 
historische karakter.

BAM Nuttall heeft in maart 2021 een 
belangrijke mijlpaal bereikt bij de realisering 
van een iconische nieuwe brug in Glasgow. 
Het gaat om het laatste stuk staalconstructie 
voor de kenmerkende nieuwe fiets- en 
voetgangersbrug over de M8. 

In het casino van het Heinz-Steyer 
Stadion in Dresden is in februari 2021 
het contract ondertekent door BAM 
Deutscland AG / BAM Sports GmbH voor 
de verbouwing en uitbreiding van dit 
stadion tot een multifunctioneel sport- en 
evenementencomplex.

Floradôme, het nieuwe kantoorgebouw 
van Royal FloraHolland in Aalsmeer, is in 
maart 2021 officieel in gebruik genomen. 
Het oorspronkelijke kantoor Zuidzicht in 
Aalsmeer is door BAM Bouw en Techniek 
gerenoveerd en uitgebreid met een 
cirkelvormige uitbouw.
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Personalia
Van 23-11-2020 tot 16-03-2020:

Wij verwelkomen de  
nieuwe leden:

A. Boumans (BAM 
Verkeerstechniek)
Steenberg 18
6351 AS Bocholtz
Tel.: 06 51799856
      
K.B.J. Hakkeling (BAM Bouw & 
Vastgoed/BAM Wonen)
De Kwartel 4
8251 MS Dronten
Tel.: 06 20019021

J.A.M. de Louw (BAM Bouwen 
op Maat)
Lietingstraat 7
5368 AA Haren
Tel.: 06 53791841

P. Rotteveel (BAM Bouwen op 
Maat)
Oleander 12
2671 NN Naaldwijk
Tel.: 06 28805512

L.C.A. Willemsen (BAM 
Techniek)
Witte Baan 7
4841 BX Prinsenbeek
Tel.: 076 5414631

De volgende leden  
verhuisden naar:

L. Bosschaart
Perengaard 1
3264 PB Nieuw Beijerland
Tel.: 06 40866697 (ongewijzigd)

Mw. C.B.M. Busser-Post
Zorgcentrum Walstede
Konijnenwal 148, afd. Cantate, 
app. 124
4001 HE Tiel
Tel.: 0344 612083 (ongewijzigd)

Mw. C. Langeberg-van Berkel
Generaal Spoorlaan 485 A – 
F162
2283 GL Rijswijk
Tel.: 06 19740993 (ongewijzigd)

J.M.J. Muijtjens
Rembrandtsingel 33
3181 DJ Rozenburg
Tel.: 0181 787336 (ongewijzigd)

F.M.J.S. Oomes
Kerkweg 64
2215 KM Voorhout
Tel.: 0252 217232 

P.C.M. Oostvogels
Molenstraat 20 A
4881 CS Zundert
Tel.: 06 23110455

D. Schoemaker
De Clerqstraat 34
7203 JJ Zutphen
Tel.: 0575 527700

C. Verzijden
P/a Dhr. P. Verzijden
Lobeliuslaan 29
2341 PB Oegstgeest

De volgende leden hebben  
hun lidmaatschap opgezegd:

M.C. van Campen
Achterste Hil 204
5171 ZW Kaatsheuvel

M.C. Bouwmeester
Klaterbos 165
2134 JD Hoofddorp

B.H. Brinkhuis
Wilgenlaan 10
2761 TM Zevenhuizen

Mw. M.C. van Dooren-Veenings
Watermolenweg 6
5469 ED Erp

Mw. G.H.J. Harmsen-Beth
Eikendael 20
2245 BL Wassenaar

R van Keekem
Boeierkade 9
2725 CH Zoetermeer

Mw. M.A.W. Kockelkoren-Sheriff
Tureluurlaan 5
2496 NL Den Haag

Mw. M.W. van der Meer-
Preesman
Frits Slompstraat 14
2264 DV Leidschendam

Mw. M.E. Nicolaas-Jonker
Oudendijk 6
2641 MK Pijnacker

P.D.B. van Straaten
Kralingse Plaslaan 49 A
3061 BA Rotterdam

Mw. W.E.J. Veltman-Klinkhamer
Voorheuvel 37 D
3701 JB Zeist

Mw. N.A.C. van IJken-Poot
W. de Vries Robbeweg 12
4206 AL Gorinchem
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Met leedwezen geven wij 
kennis van het overlijden 
van:

2019:
P.W. Vlaming
Ruinwolderstraat 58
5035 DB Tilburg

Juni 2020:
H.C.W. Kunzler
Residentie Gennep
Herman Gorterlaan 382
5644 SR Eindhoven

Juli 2020:
Mw. J.C. Vos-Vervoort
Verpleeghuis “Het Hoge 
Heem” 
Wiegerbruijnlaan 29
1422 CB Uithoorn

30-10-2020:
Mw. F.Th. Cleophas-Sebek
Huis te Landelaan 127
2283 SR Rijswijk

04-11-2020:
Mw. G. Roon-Houben
’t Heijcop 103
3621 WD Breukelen

27-11-2020:
J.Th.M. Wijnhoven
Da Hova 15 A
6585 AN Mook

04-12-2020:
Mw. F.J. Klop-Kooreman
Valentina Tereshkovastraat 
10
5081 GC Hilvarenbeek

21-12-2020:
J.H.A. Goddijn
R.K. Zorgcentrum 
Roomburgh
Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden

13-01-2021:
J. van Dam
Verzorgingshuis Woudsoord
Weteringpad 3
2481 AS Woubrugge

14-01-2021:
Mw. M.A. Spelter-Heeres
Speenkruidstraat 18
2555 PP Den Haag

17-01-2021:
Mw. C. Heruer-Ruperti
Wagenmaker 49
2353 WH Leiderdorp

02-02-2021:
C.J.H. van der Meer
Frits Slompstraat 14
2264 DV Leidschendam

17-02-2021:
L. Veenstra
Ravellaan 14
2671 VT Naaldwijk

22-02-2021:
A.J. Vos
Verpleeghuis “Het Hoge 
Heem” 
Wiegerbruijnlaan 29
1422 CB Uithoorn

28-02-2021:
K.J.O. Romijn
Herman Gorterlaan 326
5644 SR Eindhoven

Personalia
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