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Van de redactietafel
Nou zeg, hadden we toch bijna een Elfstedentocht die niet door mocht gaan.
Gelukkig is dat dilemma ons bespaard gebleven en kregen we een lenteweekje
ter compensatie.
Normaliter is het voorjaarsnummer voor een belangrijk deel gewijd aan de
ALV, maar ook die gaat (voorlopig) niet door. Daar staat weer tegenover dat
we de Tweede Kamer verkiezing in het vooruitzicht hebben (als die tenminste
doorgaat) en daar vindt u in dit nummer het nodige over terug, vooral gericht
op het pensioenakkoord. Voor de andere onderwerpen bent u aangewezen op
kieswijzers en partijprogramma’s. (Op www.bibliotheekgooienmeer.nl vindt u
een heel handig overzicht van alle beschikbare informatie.)
Ik weet dat ik in herhaling verval als ik zeg dat de brievenbus van de redactie
bedenkelijk leeg bleef, wat de redactie nogal wat hoofdpijn bezorgde. Ik roep
toch nog maar eens op van het bulletin iets meer te maken dan een speeltje
van de redactie. We hopen met u dat we in de komende maanden weer iets
meer vrijheid krijgen en weer uit onze gedwongen cocon kunnen komen.
Veel leesplezier.

Herman Goossens
P.S.
Om kostenredenen wordt het bulletin nog steeds uitgebracht in zwart-wit,
maar op onze website kunt u veel afbeeldingen en foto’s bekijken in kleur.

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 7 juni 2021
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Van de bestuurstafel
Zo midden februari 2021 en nog steeds geen uitzicht op een snelle beëindiging
van alle corona ellende. We gaan zelfs al vroeg naar bed want een eindje wandelen na 21.00 uur mag ook al niet meer. Eén geluk is er nu tenminste te noemen: er is vooruitgang met de vaccinatie en vaccins. Er komen steeds nieuwe
vaccins op de markt, zelfs een van Nederlandse bodem dus dat moet goed
gaan. Wanneer wij kwetsbare ouderen echter in aanmerking komen voor die
vaccinatie wordt met de week onduidelijker. Ik probeer het niet eens meer te
volgen, wie nu bij welke vaccinatiegroep aan de beurt is.
De activiteiten in onze vereniging en natuurlijk het meest die in onze sociëteit
liggen volkomen stil. Het enige opwindende was een bevriezing van een verwarmingsradiator de afgelopen strenge vorstperiode. Jenne Dijkstra en Jan
Sloot hebben deskundig ingegrepen. Alles is weer onder controle. De soos
staat er nog en is gereed voor de hervatting van de activiteiten.
Ton van Bruchem zal dan wel eerst de voorraden moeten aanvullen, want ook
die zijn voor een groot deel en voor zover mogelijk geschonken aan de voedselbank.
Als bestuur denken we nog steeds na over het houden van een Algemene Leden Vergadering die normaal eind maart zou worden gehouden. Dit zal op
korte termijn nog niet lukken denken we, maar we houden moed.
De paasbijeenkomst (in plaats van de gemiste kerstbijeenkomst vorig jaar)
staat nu dus ook op losse schroeven.
Na al dit gezeur over onze ellende (valt nog wel een beetje mee vind ik) wensen we onze leden toch doorzettingsvermogen, wilskracht en gezondheid.
Hou vol, alles zal reg kom.
Wim Gooiker, voorzitter
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Van de penningmeester
Geachte leden en donateurs.
Als u zich heeft aangemeld voor het ontvangen van de contributiefactuur per
e-mail, dan heeft u die inmiddels ontvangen. Zo niet, dan treft u in dit per post
verzonden Informatie Bulletin een factuur aan.
U wordt vriendelijk verzocht om het gevraagde bedrag over te maken naar de
rekening van de VGG, onder vermelding van het factuurnummer.
Het bestuur zou het zeer op prijs stellen als u toestaat dat de factuur per e-mail
verzonden wordt. Dat bespaart op de kosten en ook op het werk van secretaris
en penningmeester. Op de factuur staat aangegeven hoe u dit kunt doen: door
een e-mail te sturen naar penningmeester@vegege.nl.
NB. Als u de contributie al betaald heeft en uw betaling is ontvangen vóór 3
maart 2021 dan is dat op de factuur aangegeven.
Namens het VGG Bestuur,
Frans Dams, penningmeester
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Het Pensioenakkoord en de uitwerking daarvan
De onderstaande tekst is een fragment uit het z.g. Positioning paper van de
FPVG. Het beschrijft de uitgangspunten van de FPVG in de onderhandelingen met het Philips Pensioenfonds.
HET OUDE EN NIEUWE PENSIOENSTELSEL IN EEN HISTORISCH
PERSPECTIEF.
De nu bestaande pensioenregelingen bij
het Philips Pensioenfonds kenmerken
zich door een hoge mate van solidariteit. Zowel op het gebied van de pensioenopbouw, leeftijd en rendementstoekenning. Maar bij de invoering van het
nieuwe pensioenstelsel wordt de solidariteit op het gebied van de leeftijd en
pensioenopbouw afgeschaft. Dat geldt ook voor de financiële solidariteit waar
in het nu bestaande stelsel de door het pensioenfonds behaalde rendementen in
gelijke mate ten goede komen aan alle deelnemers, actief, slapend of reeds
gepensioneerd.
In het nieuwe stelsel vindt een separate en verschillende toedeling plaats van
de door het pensioenfonds behaalde rendementen middels een bijschrijving op
de persoonlijke pensioenpot. De economische ontwikkelingen komen direct
tot uitdrukking in de hoogte van het opgebouwde en uit te keren pensioen.
Enige solidariteit moet in het nieuwe stelsel tot uitdrukking komen middels de
invoering van de zogenaamde solidariteitsreserve die maximaal 15% van het
totale vermogen mag bedragen. Die solidariteitsreserve moet evenwel nog
worden opgebouwd uit ofwel de premie, of rendementen dan wel het vermogen van het pensioenfonds. De FPVG is in dit verband van mening dat
allereerst recht moet worden gedaan aan het snel inhalen van de in het afgelopen decennium opgelopen indexeringsachterstand alvorens de buffer van het
pensioenfonds voor andere zaken wordt aangewend.
Indien bij de invoering van het nieuwe pensioenstelsel de in het nu bestaande
stelsel aanwezige solidariteit van de ene op de andere dag grotendeels wordt
afgeschaft is het belangrijk om de solidariteitselementen en de bijdragen daarin van de verschillende soorten deelnemers niet alleen maar toekomstgericht,
maar ook vanuit een historisch perspectief te bezien. Indexeringsachterstanden
die voor de verschillende generaties deelnemers in de afgelopen periode zijn
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ontstaan dienen bij het verbreken van de solidariteit, voorafgaande in de besluitvorming, nadrukkelijk meegewogen te worden. Meer specifiek voor het
Philips Pensioenfonds speelt daarbij de situatie van een bestandssamenstelling
van een sterk vergrijsd pensioenfonds een belangrijke rol.
Ontegenzeggelijk hebben zowel de jongere als oudere generaties een bijdrage
geleverd in de toename van de levensverwachting. Deze toename is vooral tot
uitdrukking gekomen in het bijtijds treffen van extra voorzieningen, al in de
negentiger jaren. In de laatste jaren is er weer sprake van een afname van de
levensverwachting met navenante gevolgen voor de financiële positie van de
pensioenfondsen.
Naar de mening van de FPVG zijn er drie solidariteitselementen die de positie van de reeds gepensioneerden direct raken. Deze zouden nadrukkelijk in
de afwegingen en de uiteindelijke besluitvorming
moeten worden meegenomen:
1)

Het gegeven dat de premie voor de opbouw van de actieve deelnemers de
afgelopen periode is gedempt. Het verschil is ten laste gekomen van de
buffer bij het Philips Pensioenfonds;
2) Het gegeven dat ondanks een aanmerkelijke buffer er in de afgelopen
periode lange tijd geen indexering meer is toegekend. De achterstand is
eind 2019 voor de actieve deelnemers: 15,3% en voor de gepensioneerden en slapers:11,3%. De achterstand voor de reeds gepensioneerden is
direct van nadelige invloed geweest op hun inkomenspositie;
3) De aanhoudende rentedaling in het afgelopen decennium. Daardoor heeft
er een forse subsidie plaatsgevonden van de oudere naar de jongere generatie deelnemers. De rentedaling heeft de vermogenspositie van de jongere generatie aanzienlijk versterkt - ten nadele van de reeds gepensioneerden. Waar in het nieuwe pensioenstelsel bij het invaren de reeds opgebouwde pensioenen worden omgezet in een pensioenkapitaal is dat een
belangrijk aandachtspunt. Een evenwichtige afweging kan en mag daarom niet alleen op de toekomst betrekking te hebben. Naar de mening van
de FPVG dienen voornoemde aspecten ook nadrukkelijk te worden meegewogen bij de invaarproblematiek.
Tot zover het fragment uit het z.g. Positioning Paper van de FPVG.
Het is een levend document, waarvan de laatste versie te vinden is op de website: www.federatie.nl
Voor de volledige versie wordt u verwezen naar deze site.
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Historische verkiezingen
Ongekend veel partijen doen mee aan de verkiezingen van 2021, maar niet
zoveel als in de tijd van Hadjememaar.
Het aantal deelnemende partijen aan de aanstaande verkiezingen in Nederland
heeft een naoorlogs record gebroken: de Kiesraad heeft het vandaag goed gevonden dat 37 partijen meedoen. Toch blijft het record van de meeste deelnemers ooit zeker buiten bereik.

De Tweede Kamerverkiezingen van 1922 spanden wat dat betreft de kroon. In
dat jaar kon in het stemhokje worden gekozen uit vijftig verschillende partijen.
Daarbij zaten negen lijsten en groepen die de naam van hun voorman droegen,
maar ook het Neutraal Blok Aller Middenstanders, de Vrijdenkers, de Bezuinigingsbond en de Kunstenaarspartij. Veel stemmen haalden de meesten niet.
Ook de Rapaille-partij kwam niet in de buurt van een zetel. Ze haalde 0,39
procent van de stemmen. Een jaar eerder had de partij voor opschudding gezorgd door bij de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam twee zetels te
behalen. Met de leuzen ‘Jajem (jenever) en bier voor vijf cent’ en ‘Vrij vissen
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in het Vondelpark’ hadden zwerver Cornelis de Gelder (bijnaam: Hadjememaar) en oud-anarchist Bertus Zuurbier een plekje in de lokale volksvertegenwoordiging bemachtigd. Hadjememaar nam nooit zitting in de Amsterdamse raad, omdat hij vanwege openbaar dronkenschap zijn passief kiesrecht,
de mogelijkheid om gekozen te worden, verloor.

Een spotprent over de verkiezingen van 1922.
Ondanks het grote aantal deelnemende partijen, liep het aantal fracties dat in
de Tweede Kamer kwam terug van zeventien naar tien. Dat had te maken met
een hogere kiesdrempel. Bij de verkiezingen van 1918, de eerste na de invoering van het algemeen kiesrecht, voldeed 50 procent aan de kiesdeler, om bij
de verdeling van de restzetels voor een plek in de kamerbanken in aanmerking
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te komen. In die groep vertegenwoordigde het Verbond tot Democratisering
der Weermacht de minste kiezers, slechts 6830.
Het idee achter deze regel was dat zo werd voorkomen dat alle macht bij grote
partijorganisaties kwam te liggen, nu Nederland door invoering van de evenredige vertegenwoordiging in wezen één groot kiesdistrict was geworden.
Individuele Kamerleden die op eigen kracht een zetel wisten te bemachtigen,
vormden bovendien een mooi tegenwicht tegen kleurloze volksvertegenwoordigers die zich trouw voegden naar de kadaverdiscipline van partijen.
Maar voor 1922 werden de regels toch aangepast. Het werd al te druk met
fracties. Voortaan moesten partijen de hele kiesdeler, 1 procent van de uitgebrachte stemmen, halen.
Wat betreft het aantal deelnemende partijen overtroffen de Tweede Kamerverkiezingen van 1933 met 54 partijen die van 1922. De economische crisis hield
al een paar jaar huis. Uit onvrede over hun persoonlijke situatie en de uitzichtloze armoe zocht een deel van het electoraat naar alternatieven. Keuze te over
bij deze stembusgang: van de Anti-Crisis Partij en veel beroepsgroepen (onder
meer Marktkooplieden RK Bouwvakarbeiders en Onafhankelijke Zakenlui)
tot de Limburgsche Federatie en tal van extreemrechtse clubjes (zoals de Nationaal-Socialistische Partij en de Nederlandsche Fascisten Unie). Anton Mussert vond zijn NSB nog te zwak om mee te doen.
Het grote aantal deelnemende partijen leidde niet tot een enorme toename van
het aantal verkozen fracties: de Middenpartij voor Stad en Land verdween uit
de bankjes, nieuw waren de Christen-Democratische Unie en de Revolutionair-Socialistische Partij.
Tijdens de Wederopbouw deden maar weinig partijen een gooi naar zetels;
van 1946 tot en met 1959 tien tot dertien. Het naoorlogs record werd gevestigd
in 1971, toen politiek en maatschappij volop in beweging waren. En dat leidde
onder meer tot lijsten van vijf verschillende bejaardenpartijen.
De Tweede Kamerverkiezingen van 1981 (met onder meer 826 stemmen voor
de Partij tot Likwidatie van Nederland) en 2017 evenaarden, met 28 deelnemende partijen, het aantal van 1971.
Paul van der Steen
Trouw 5 februari 2021
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Het Pensioenakkoord in het politieke landschap
Er ligt sinds vorig jaar weliswaar een pensioenakkoord, maar heel veel details
moeten nog steeds worden ingevuld en daarmee staat het pensioen nog steeds
op de politieke agenda. Daarom een tweetal artikelen die beogen een overzicht te geven van het politieke landschap in deze.

1.

Verkiezingen 2021: wat willen de partijen (nog) met pensioen

Je zult maar verantwoordelijk zijn voor de paragraaf over pensioen in een
verkiezingsprogramma. Na meer dan een decennium duwen en trekken in de
polder ligt er een uitgewerkt pensioenakkoord. Bijbehorende trits aan gedetailleerde wetgevings-voorstellen is door het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid met gezwinde spoed net voor de kerst ter consultatie gepubliceerd. Wat valt er in hemelsnaam nog te schrijven over pensioen waar je
politiek mee kunt scoren?
Om deze vraag te beantwoorden hebben we 14 (concept) verkiezingsprogramma’s doorgelicht. Rondom kapitaalgedekt / tweede-pijler-pensioen springen er drie thema’s uit, waarover (bijna) het gehele politieke spectrum wel iets
heeft opgenomen.
Te beginnen dus bij het voorgestane pensioenstelsel. De huidige demissionaire
coalitiepartijen, VVD, CDA, D66 en CU, dragen het geluid van het pensioenakkoord uit. Dat viel natuurlijk te verwachten. Ook van PvdA en GL weten we
dat ze zich achter het pensioenakkoord hebben geschaard, al rept GL met geen
woord over het akkoord en de inhoud ervan in zijn programma. Deze zes partijen alleen al representeren in de peilingen ruim tweederde van de Kamerzetels. Draagvlak voor het nieuwe stelsel lijkt daarmee de komende kabinetsperiode verzekerd.
Het thema keuzevrijheid wordt door alle partijen - op CU en DENK na - aangegrepen om zich te profileren. Rondom tweede pijler pensioen pleiten D66
en VVD beiden voor pensioenpremie-vakanties voor werknemers om deze
bijvoorbeeld te kunnen gebruiken voor de eigen woning. Het past bij de partijen die vooral redeneren vanuit het individu. Het is ook een handige manier
van deze partijen om te blijven inzetten op verdere individualisering, zonder
het pensioenakkoord af te vallen. Tegelijkertijd schuurt het met ons op paternalisme geënt collectief stelsel.
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Ten slotte, het thema pensioenopbouw door zzp’ers. Een klassiek thema waar
veel aandacht naar uitgaat, maar waarover (zeer) divers wordt gedacht qua
mogelijke oplossingen. Een thema dat ook uitvoerig, maar met weinig resultaat, is besproken in het kader van het pensioenakkoord, en waar – op PvdA na
die een algemene pensioenplicht voorstelt voor alle werkenden – de meeste
partijen nu verder niet hun vingers aan lijken te willen branden. Pensioenopbouw door zzp’ers zal in de kabinetsformatie uitvoerig besproken worden als
onderdeel van een integrale visie op de arbeidsmarkt (balans flex / vast).
De originaliteits-/ poedelprijs – naar gelang uw politieke voorkeur – gaat naar
Forum voor Democratie, die als enige een fundamenteel alternatief pensioenstelsel voorstaat met ultieme keuzevrijheid voor alle werkenden en geen verplichtingen voor zzp’ers. In hun ideale wereld wordt tweede pijler pensioen beheerd door “deskundigen in plaats van door sociale partners”, komt
er meer beleggingsvrijheid met minder streng toezicht door De Nederlandsche
Bank, een hogere rekenrente en dat alles op basis van vrijwillige deelname aan
pensioenregelingen.
Overigens is het ook interessant stil te staan bij wat er niét in de verkiezingsprogramma’s staat. Onderwerpen als fiscaliteit, het ter discussie stellen van de
verplichtstelling en geografische beleggingsvoorschriften zijn, op een enkele
uitzondering na, niet terug te vinden in de programma’s.
Dat is aan de ene kant opvallend, aangezien meerdere van deze onderwerpen
in vorige verkiezingen wel (prominent) werden benoemd en/of in de afgelopen
kabinetsperiode onderdeel zijn geweest van het publieke debat. Aan de andere
kant, met het sluiten van het pensioenakkoord op hoofdlijnen uit 2019, en het
akkoord over de uitwerking ervan uit 2020, is al veel politieke aandacht uitgegaan naar het nieuwe stelsel. Politieke partijen hebben zich waarschijnlijk
daarom vooral daarop, voor of tegen het nieuwe stelsel, geprofileerd in plaats
van ‘nieuwe’, potentieel splijtende onderwerpen aan te snijden.
Het onderwerp pensioen is dus, ondanks het pensioenakkoord en de daaruit
voortvloeiende wetgeving, zeker geen onderschoven kindje gebleken in de
huidige verkiezingsprogramma’s. Integendeel zelfs. Waren het geen paragrafen, dan waren het wel hele hoofdstukken die door programmacommissies aan
pensioen zijn gewijd.
Tegelijkertijd gaat het uiteindelijk niet zozeer om de programma’s, maar om
wat er uiteindelijk in het nieuwe regeerakkoord komt te staan. Minimaal drie,
en wellicht meer, partijen zullen nodig zijn voor een meerderheid na de ver-
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kiezingen. En al die partijen hebben verschillende wensen. De kans op kwartetten is dus levensgroot. En het gevolg daarvan kan zijn dat ook niet in de
verkiezingsprogramma’s opgenomen wensen van politieke partijen alsnog in
het volgende regeerakkoord terechtkomen.
Oftewel, ondanks de hoge mate van steun voor het pensioenakkoord die uit de
verkiezingsprogramma’s kan worden afgeleid is ons pensioenstelsel geen rustig bezit. Zeker niet na 17 maart, wanneer de formatie begint.
Nick van de Sande – Korpershoek
Strategisch beleidsmedewerker
Bron: apg.nl
APG is een vermogensbeheerder die o.a. werkt voor het pensioenfonds voor
overheid en onderwijs en voor het pensioenfonds voor de bouw.
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Pensioenen (wederom) op de politieke verkiezingsagenda

De wettelijke regelingen die de basis vormen voor een fiscaal toelaatbaar pensioen werden afgelopen jaren keer op keer gewijzigd. Steeds weer waren partijen in gesprek over de impact van de wijzigingen. En de wijzigingen moesten elke keer weer tijdig en zorgvuldig doorgevoerd worden in de eigen pensioenregeling… Dat heeft veel gevraagd van werkgevers en werknemers. Zal
het komende jaren anders worden?

Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s?
Aon bestudeerde verschillende verkiezingsprogramma’s op het thema pensioenen. Over een aantal thema’s is algemene consensus. Zo gaat de Tweede
Kamer waarschijnlijk nog meer nadruk leggen op de kwaliteit en begrijpelijkheid van de communicatie van pensioenuitvoerders naar werknemers. Verder
is er grote bezorgdheid over verdere inmenging van Europa op de pensioenwetgeving in Nederland. Ook zien we een gedeeld verlangen dat een groter
deel van de pensioenvermogens in de Nederlandse economie wordt geïnvesteerd.

AOW-leeftijd; een heikel punt
Rondom de AOW tekent zich een tweedeling af. De meeste partijen handhaven de huidige wetgeving waarbij de AOW-leeftijd meestijgt met de levensverwachting in Nederland. De Partij voor de Dieren (PvdD) wenst geen verdere stijging meer, terwijl bijvoorbeeld 50+ en PVV voorstanders zijn van het
terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65. Andere partijen zoals PvdA, SP
en D66 willen het wel mogelijk maken de AOW eerder te ontvangen, maar de
uitkering zal dan verlaagd worden. De VVD stelt voor om de AOW later te
ontvangen, waarbij de uitkering wordt verhoogd. Doordat er de afgelopen
jaren geen toeslagen waren, zoeken veel partijen naar compensatie voor ouderen. Vooral als ze geen of weinig aanvullend pensioen ontvangen. PvdA, SP,
GroenLinks, 50+ en PVV willen een hogere uitkering. Het CDA en SGP willen compenserende uitkeringen, maar geen structurele verhoging. De VVD
ziet vooral belastingverlaging als mogelijkheid.
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Nieuw pensioensysteem?
De meeste politieke partijen zoeken aansluiting bij een pensioensysteem
waarbij pensioen wordt opgebouwd in individuele pensioenpotjes, met een
collectieve deling van de risico’s (beleggen, leven, arbeidsongeschiktheid).
Hieronder de belangrijkste verschillen:
• PVV, 50+ en SP hebben een voorkeur voor het huidige pensioensysteem,
met voorzieningen op een hogere vaste rekenrente in plaats van de fluctuerende marktrente. Dit om kortingen te voorkomen en zelfs toeslagen mogelijk te maken.
• De PvdA spreekt zich uit voor een ambitieovereenkomst, waarbij vastgehouden wordt aan het toezeggen van pensioenbedragen, maar met duidelijke communicatie dat dit geen garanties zijn.
• Vooral op links (PvdA, SP en GroenLinks) wordt gestreefd naar een lagere
minimumfranchise om over een groter deel van het salaris aanvullend pensioen op te bouwen. Vanuit deze hoek komt ook de wens het maximum
pensioengevend salaris verder te verlagen (twee keer modaal). D66 lijkt dit
te kunnen steunen, vooral vanuit een perspectief van meer keuzevrijheid in
de derde pijler.

Meer keuzevrijheid
Veel partijen pleiten voor de mogelijkheid om pensioenbedragen deels om te
zetten in eenmalige uitkeringen. Bijvoorbeeld voor aflossingen op de hypotheek, het overbruggen van het AOW-gat of voor zorgkosten. De VVD, D66,
ChristenUnie en PvdD speken zich bovendien uit voor keuzevrijheid voor
werknemers voor de pensioenuitvoerder. De VVD gaat een stap verder en wil
zelfs van de verplichte deelname van werkgevers aan Bedrijfstak Pensioenfondsen (BPF) af. De PvdA ten slotte houdt een vurig pleidooi voor het Generatiepact; een deeltijd-VUT 2.0 waarbij duurzame inzetbaarheid gekoppeld
wordt aan instroom van jonge werklozen.
Bron: aon.com
Aon is een toonaangevende adviseur op het gebied van risico-, pensioen- en
gezondheidsoplossingen.
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Leuk om naar te kijken
Onder de titel ‘Het geheim van de meester’ zendt AVROTROS op de televisie
al 5 seizoenen een programma uit dat ons een kijkje geeft in de keuken van de
schilderkunst. Incidenteel zag ik het wel eens, maar dit seizoen, misschien
omdat de musea op slot gingen, heb ik me echt laten meeslepen.
De opzet dit seizoen is het maken van een identiek schilderij, dat uiteindelijk
in het museum een plaats krijgt naast het origineel. Het is dus veel meer dan
een reproductie: materiaal, techniek, gereedschap, lijst, alles doet mee.
Het geheim van de Meester is een kruising tussen forensisch
onderzoek, kunsthistorie en reverse engineering. Lisa Wiersma
levert het uiteindelijke resultaat. “Ik maak geen kopie van het
oppervlak maar wil een schilderij echt doorgronden,” zegt de
kunstenaar-onderzoeker. “Door de handelingen, veranderingen
en correcties van de schilder te imiteren verdwijnt het onbereikbare een beetje, het is geen magische truc meer. Maar de bewondering groeit: je ziet hoe een schilder door aandacht, oefening en
ervaring tot een meesterwerk is gekomen.”
Parool, 23 januari 2021
Ik stapte in bij het schilderij ‘De toren van Babel’ van Pieter Bruegel de Oude
uit 1560. Het is een werk met een onwaarschijnlijke hoeveelheid detail. Er
moesten dan ook hulpkrachten worden ingeschakeld om de klus voor elkaar te
krijgen. Meer dan 1000 figuurtjes moesten worden ingepenseeld.
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De aflevering gaat ook in op de tijd waarin het schilderij gemaakt is. Veel van
de constructie van de toren van Babel is te relateren aan de kathedraal van
Antwerpen, waar Bruegel gewoond heeft en waar hij de kathedraal heeft zien
bouwen.
Via npostart.nl, waar ik een abonnement op heb, ben ik de andere afleveringen
gaan terugkijken en dat was smullen geblazen. Bij elke uitzending hoort nog
een aanvulling die normaliter op het internet te zien is, maar ook via npostart.
Zo kreeg ik ook een kijkje in de verfmolen aan de Zaanse Schans, waar alle
mogelijke pigmenten geproduceerd en verkocht worden. Schilders moesten
tenslotte hun verf zelf maken. Dat was een hele klus en verf was vaak niet
langer dan een dag houdbaar.

Het 5e seizoen loopt al sinds 26 januari, maar is nog te zien t/m 16 maart op
dinsdagavond op NPO2, of anders terug (maar ook vooruit) te zien via npostart.
Herman Goossens
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Zij die uit ons oog verdwenen
Wij hebben via een rouwbrief of anderszins kennisgenomen van het overlijden
van:
Dhr. H.D. Post
Dhr. J. v.d. Meer
Dhr. A.E. Philips
Dhr. J.B.W. Bakker
Dhr. J. Bakker
Mevr. M.C.E van Zuijlen-van Dijen
Dhr. P.H. Sprong
Dhr. F.R. Veerman**

16 Augustus 2020
17 december 2020
21 december 2020
17 januari 2021
28 januari 2021
1 februari 2021
9 februari 2021
23 februari 2021

Kortenhoef
Hilversum
Hilversum
Hilversum
Almere
Amersfoort
Hilversum
Huizen

De redactie en het bestuur van de VGG wensen alle nabestaanden veel sterkte
toe bij het verwerken van dit verlies.
Het bestuur van de VGG

** Frits Veerman is op 23 februari onverwacht overleden. Veerman ontdekte in de
jaren ‘70 de beruchte spionagezaak bij Urenco in Almelo. Eind vorig jaar kreeg hij na
45 jaar vechten daarvoor eindelijk erkenning. Een documentaire over deze geruchtmakende zaak komt op TV en wel op dinsdag 16 maart om 22.35 uur op NPO2.
Frits was actief bij onze klokkenclub.
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Van de klaverjastafel
Eind 2020 is een nieuw bestuur aangetreden bij de klaverjasclub. In het oude
bestuur zaten Arie van de Berkt en Ton van Bokhorst ruim 20 jaar (!!), en
Herman Callaars ook alweer enkele jaren. Ze hebben een leeftijd bereikt,
waarop zij vonden dat het welletjes is. Anderen moeten nu maar eens de kar
gaan trekken. Daar kan ik inkomen.
Die anderen zijn gelukkig ook gevonden (wat op zich ook weer een goede
zaak is). Arie, Ton en Herman blijven wel klaverjassen natuurlijk, zodra we
dat weer mogen; ook zij kunnen haast niet wachten.
Namens onze vereniging dank ik Arie, Ton en Herman van harte voor hun
jarenlange bezielende betrokkenheid als vrijwilliger bij de VVG. Klasse!
Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter
Penningmeester
Competitieleiding
Zaalleiding

Ria Sloot
Jan Sloot
Roel Luijer
Jan Bakels

Namens het bestuur van de VVG wens ik het nieuwe bestuur van de klaverjasclub veel succes.
Wim Gooiker
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Uit de computerhoek

Deze foto stond op 7 februari in het supplement van Trouw bij het verschijnen
van een fotoboek dat Architectuurfotograaf Iwan Baan (1975) maakte in opdracht van het Dudok Architectuur Centrum in Hilversum.
De begeleidende tekst vertelde veel wetenswaardigs over de nalatenschap van
Dudok in Hilversum, maar deze foto kon ik toch niet plaatsen. Het raadhuis
heeft weliswaar ook een hoge ranke toren, maar ziet er toch heel anders uit
dan dat van Hilversum. Waar staat dit bouwwerk dan wel?
Toen herinnerde ik me dat de zoekmachine
van Google tegenwoordig ook een zoekfunctie voor afbeeldingen heeft. Een mooie gelegenheid om dat eens te proberen. Ik begon
met het maken van een uitsnede waar alleen
het bewuste gebouw op staat (van het computerscherm met het knipprogramma van
Windows10).
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Ga in uw browser naar google.nl. Dat zal geen problemen opleveren.
Klik op ‘afbeeldingen’ en vervolgens op het camera-symbool dat dan verschijnt in het zoekveld.

Door de afbeelding te uploaden wordt automatisch de zoekactie gestart

In de resultaten is te vinden dat het hier gaat om het stadhuis van Velzen, ontworpen in 1948 en uiteindelijk gerealiseerd in 1962 – 1965.
Herman Goossens
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Warmte als energieopslag
Midden 2019 stond op de duurzaamheidspagina van Trouw een artikel over
Cees van Nimwegen, een oud Philipsmedewerker uit het Brabantse Best, die
er lol in heeft nieuwe dingen te verzinnen en uit te proberen. Hij had een idee
ontwikkeld om warmte op te slaan in basalt. Basalt is een gesteente (gestolde
lava) dat ruim voor handen is en bestand is tegen hoge temperaturen. Hij zocht
een plek om een proefmodel te bouwen en vond die in een eco-centrum in
Sint-Oedenrode.
Hij bouwde in een schuur een ‘zonne-accu’ met een kern van 40m3
basaltbrokken, ingepakt in 120m3
steenwol. Het basalt wordt verwarmd met de energie uit zonnepanelen en kan een temperatuur bereiken van 500oC. Door lucht door het
basalt te blazen wordt de energie
weer teruggewonnen. Hij noemde
zijn systeem CESAR (Centralized
Energy Storage And Recovery). De
charme van het systeem is zijn eenvoud, het nadeel het grote ruimtebeslag, vooral veroorzaakt door de
benodigde isolatie. Het idee is interessant omdat het de buffering van
energie, de missing link in onze energiesystemen, helpt oplossen.
Ik was het idee alweer bijna vergeten toen de CESAR weer opdook in het
VPRO-programma Tegenlicht over energieopslag.
www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2021/wie-wint-de-raceom-de-superbatterij-.html
In het Brabantse Boekel worden drie appartementencomplexen gecombineerd
met een CESAR-installatie om de complexen te verwarmen. De warmte-accu
wordt opgeladen door 650 zonnepanelen tot een temperatuur van 450oC. De
installatie is in het plan geïntegreerd door het buurthuis er in een cirkel omheen te bouwen.
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Bron: www.ecodorpboekel.nl
Elke cirkel in het project omvat 10 duurzame woningen en 2 mantelzorgwoningen. Het eco-dorp bevat verder een voedseltuin en een algenkas.
Een ander interessant project is het onderzoek van TU/e en TNO naar warmteopslag in zouthydraat. Onder invloed van warmte en water worden zoutkristallen gevormd. Onder invloed van waterdamp kan een significant deel (ca.
70%) van deze warmte teruggewonnen worden. Eigenlijk is het een soort van
chemische opslag waar ik al eerder over schreef. Het kan gerealiseerd worden
in een installatie ter grootte van een koelkast en biedt voldoende warmte om
een gemiddeld gezin twee weken van te laten douchen. De energiedichtheid is
10x die van wateropslag en is ook beter dan die van systemen gebaseerd op
faseovergangopslag.
Bron: www.tno.nl
Herman Goossens
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Tenslotte

Schaapjes op het droge
Uit de leader van Metropolis,
het zondagavondvenster op de wereld van de VPRO
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Redactieteam Informatie Bulletin
Eindredactie:
Hr. H.J.M. Goossens
tel. 5310101
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Email: hjm.goossens@gmail.com
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Hr. J. Rebel
tel. 5256649

De sociëteit:

www.vegege.nl
Activiteiten:
Bridge (wo-middag)
Hr. W.J.C. Gooiker

tel. 6239644

Biljarten (wo- en do-middag)
Hr. L.A.C. Aquina (wo)
tel. 6830613
Hr. A.A. Rigter (do)
tel. 6944000
Klaverjassen (di-, do-middag)
Mevr. H.A. Sloot
tel. 0623265254
Hr. R. Luijer
tel. 0651920306
Klokkenclub (di-, do-, vrijdag)
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Hr. J. Dijkstra
tel. 6214373
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1222 HG Hilversum
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