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Contactblad voor Senioren van Nerefco (BP / Texaco)

1. Terugkijken
Blijdorp
Wanneer je jezelf niet langer mag rekenen tot de spontane en alleen maar vooruit kijkende
jeugd, heb je zo tussen het optuigen van de kerstboom en het nuttigen van oliebollen en
appelflappen, de periode waarin dit stukje werd geschreven, vaak de neiging om eens terug te
kijken op wat zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld. Met de Seconer bril op de neus komt
dan natuurlijk gelijk “Blijdorp by Night” weer in beeld. U zult het met me eens zijn, we
hadden 14 oktober weer een reünie waar je een jaarlang met plezier aan terugdenkt. Zo’n
succesvolle happening heeft overigens ook het nadeel dat je daarmee voor de volgende reünie
verwachtingen oproept die je misschien niet waar kunt maken. Een uitdaging voor het
Seconer bestuur om ook voor de reünie van 2005 zichzelf te overtreffen, zullen we dan maar
zeggen.
Kritische noot
Op basis van de vele leuke en soms spontane reacties die we het afgelopen jaar op ons blad
mochten ontvangen, kunnen we vaststellen dat we met Seconer-nieuws in een behoefte
voorzien. We zullen dan ook op de ingeslagen weg doorgaan en u elk kwartaal een blad
bezorgen waarin u een mix aantreft van informatie, actualiteit en humor. En hoewel dat niet
altijd door iedereen wordt gewaardeerd zal, daar waar dat naar ons oordeel noodzakelijk of
wenselijk is, ook de kritische noot niet ontbreken.
Teleurstelling
In het afgelopen jaar waarin Nerefco haar 15-jarig bestaan vierde, hebben we u zoveel
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mogelijk geïnformeerd over datgene wat zich binnen het bedrijf heeft afgespeeld. Daarbij
vielen vooral de vele veranderingen op die in het management plaats vonden. De benoeming
van de heer Kuijl tot Refinery Manager sprong daarbij natuurlijk het meest in het oog, maar
ook de aanstelling van de nieuwe Manager HR&O (personeelszaken) bleef voor Seconer niet
onopgemerkt. Met beide functionarissen heeft u, via ons blad, kennis kunnen maken. Onder
de nieuwe leiding, en wellicht ook een beetje onder invloed van de hoge olieprijzen, was 2004
voor Nerefco een bijzonder goed jaar, daarover meer in onze rubriek Rondje Raff. Het moet
overigens een grote teleurstelling zijn geweest dat kort na de TA van CDU3 een brand de
voorspoedige start-up onmogelijk maakte.
Aegon
De wet van Murphy zijn we het afgelopen jaar ook nogal eens tegen gekomen, vooral
wanneer door Aegon voor het eerst een pensioen moest worden uitbetaald. We weten
natuurlijk ook wel dat het in vrijwel alle gevallen goed gaat, maar als het dan ook mis gaat,
gaat het bij Aegon ook echt goed mis. In zo’n geval blijkt het voor deze verzekeraar ook
moeilijk om fouten te erkennen, laat staan te herstellen. In april van het vorige jaar kon u
daarover al het een en ander lezen, en in dit nummer laten we u zien hoe het de heer en
mevrouw Kastelan bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd verging. Deze Aegon
problematiek, zoals we het maar zullen noemen, hebben we onder de aandacht gebracht van
Nerefco die ons heeft toegezegd om, gezamenlijk met BP, Aegon hierover aan te spreken.
Indexering
Het is voor ons allen een voortdurende zorg, in hoeverre ons pensioen z’n waarde blijft
behouden en gelijke tred houdt met de prijsontwikkeling en de lasten verzwaring die de
overheid voor ons in petto heeft. In 2004 hebben we u daar regelmatig mee lastig gevallen.
Directe invloed daarop hebben we als Seconer helaas nog niet, het enige wat we kunnen doen
is de indexring van de verschillende pensioenen kritisch op de voet volgen. Dat daardoor wel
eens een verschil van inzicht of interpretatie ontstaat tussen de verantwoordelijken binnen
Nerefco en vertegenwoordigers van Seconer zal u niet zijn ontgaan. In het bijzonder bij het
publiceren van de door ons samengestelde indexeringstabel kwam het telkens weer tot een
discussie. Nadat we op 11 november een gesprek hebben gehad met Lydia Velthuis en Martin
Berens van de afdeling personeelszaken, is hieraan waarschijnlijk een einde gekomen. Op
pagina 9 leest u daar meer over. U treft daar ook een door Martin samengestelde tabel aan,
waaruit blijkt hoe de afgelopen jaren de indexering heeft plaats gevonden.
Openheid
Overigens kunnen we vaststellen dat met de oprichting van de Stichting Pensioenfonds
Nerefco er meer openheid aan de dag wordt gelegd. Zo mochten we van de voorzitter van
deze stichting een brief ontvangen waarin valt te lezen dat er voor 2004 geen indexering zal
worden toegekend. Hoewel de mededeling op zich natuurlijk teleurstellend is, zijn we toch
blij dat we deze informatie aan u kunnen doorgeven.
Daarnaast mochten we van de stichting het verkort jaarverslag over het boekjaar 2003
ontvangen. Daarmee krijgen we als gepensioneerden voor het eerst inzage in de financiële
positie van de stichting. Zowel de eerder genoemde brief als het verkort jaarverslag treft u
aan op de pagina’s 4 en 5 van dit blad. En alsof we het dan nog niet genoeg over pensioenen
hebben gehad, informeren we u op pagina 10 ook nog over de perikelen binnen de Stichting
Pensioenfonds ChevronTexaco Nederland.
Al met al kijken we terug op een voor Nerefco en Seconer voorspoedig jaar en spreken we de
wens uit dat we u ook in 2005 weer op dezelfde wijze van dienst mogen zijn.
Bestuur en Redactie van Seconer.
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BALLADE VAN DE SNEEUWMAN
In't begin vond hij het fijn,
Een echte sneeuwpop te zijn,
Die zich geen zorgen maakte,
Daar het vroor dat het kraakte.
Gelukkig was er geen zon,
Daar hij dat niet velen kon.
Hij was ook sterk tegen
Een fikse bui regen.
Hoewel gezond, moest hij toch niesen.
Toen een hond tegen zijn voet kwam piesen.
Waardoor de peen uit zijn kop is gevlogen.
Zijn neus was weg, maar hij had nog twee ogen.
Zijn pijp was overbodig.
Want daar is toch tabak voor nodig.
Daar de wind wat was gedraaid,
Is zijn hoed nog afgewaaid.
Terwijl zijn mooie wollen das,
De nacht ervoor gestolen was.
Hij had van jeuk voortdurend last.
Maar kon niet krabben, zijn armen zaten vast.
De knopen waren van zijn jas geraakt.
In de kou stond hij halfnaakt.
En voordat hij er erg in had,
Had hij een flinke kou gevat.
Door de koorts had hij vergeten,
Dat een sneeuwpop niet mag zweten.
Waardoor hij snel verschrompelde,
En voor het eind nog mompelde:
"Hoewel het nog zo lekker fris is,
Geloof ik dat er toch iets mis is."
De geschiedenis is rond.
Want waar eens een sneeuwpop stond,
Bleef slechts een plasje op de grond.
Of was dat soms nog van die hond?
John Van Der Aa
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3. Stichting Pensioenfonds Nerefco
Van de Stichting Pensioenfonds Nerefco ontving het Seconer bestuur onderstaande brief.
Europoort RT, 29 December 2004
Betreft: Indexering pensioenen 2004
Geacht bestuur van Seconer,
Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Nerefco heeft in haar voorlaatste vergadering besloten
voor 2004 geen indexering toe te kennen aan de reeds ingegane pensioenen.
De reden hiervoor is dat ten eerste de reserves van het fonds volgens de Nederlandse Bank
onvoldoende zouden zijn en ten tweede omdat in 2004 geen algemene verhoging is gegeven.
Wij gaan er van uit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds Nerefco
P. de Jong, Voorzitter

Verkort jaarverslag - inzake boekjaar 2003 van Stichting Pensioenfonds Nerefco
Hieronder treft u een samenvatting aan van het jaarverslag 2003 van Stichting Pensioenfonds Nerefco.
Algemeen
De Stichting Pensioenfonds Nerefco, gevestigd te Rotterdam, is op 28 mei 2003 opgericht en voert
met ingang van 1 januari 2003 de pensioenregeling uit van de (oud)werknemers van Nerefco BV.
De voorheen rechtstreeks bij AEGON verzekerde regeling is per 31 december 2002 beëindigd.
De opgebouwde pensioenaanspraken en het gevormde vermogen zijn door AEGON aan het
pensioenfonds overgedragen.
Het bestuur
Het bestuur bestond per 31 december 2003 uit:
Door de werkgever benoemde leden:

Gekozen leden:

M.F.W.M. Berens
J.A. Nieuwenhuize
P. de Jong

S. de Vries-Maas
V.B.R. Naafs
P.H. van Linschoten

Bondgenoten FNV
Ondernemingsraad Nerefco
CNV Bedrijvenbond

De pensioenregeling
Op 1 januari 2003 is er een nieuwe pensioenregeling ingevoerd voor alle werknemers die op 1 januari
2003 nog niet de leeftijd van 42 jaar hadden bereikt en voor alle andere werknemers die op of na 1
januari 2003 bij Nerefco in dienst zullen treden. Voor die medewerkers die op 1 januari 2003 in dienst
waren van Nerefco en die de leeftijd van 42 jaar hadden bereikt, geldt de pensioenregeling 1991.
De nieuwe regeling bestaat uit een basisregeling, een excedentregeling en een keuzepakket.
De Basisregeling voorziet in een (tijdelijk) ouderdoms-, (tijdelijk) partner- en wezenpensioen.
De excedentregeling is een beschikbare premieregeling. Voor het gespaarde kapitaal kan de deelnemer
(of de nabestaande) ouderdoms-, partner- en wezenpensioen aankopen bij een verzekeraar naar keuze
van de deelnemer (c.q. de nabestaande). Het keuzepakket c.q. de mogelijkheid tot extra sparen is
optioneel. Voor elke deelnemer wordt hiertoe een aanvullende pensioenrekening geopend. Hierop kan
elke deelnemer premiestortingen doen voor eigen rekening welke via het salaris worden ingehouden.
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Bij pensionering of bij beëindiging van de deelname (anders dan door overlijden) wordt het saldo op
de pensioenrekening aangewend voor een (tijdelijk) ouderdomspensioen of een combinatie van
(tijdelijk) ouderdoms-, partner- en wezenpensioen. Bij overlijden van de deelnemer vóór de
pensioendatum wordt het saldo aangewend voor een partner- en/of wezenpensioen.
De pensioenregeling 1991 voorziet in ouderdoms-, partner- en wezenpensioen.
Balans (na verwerking voordelig resultaat 2003)
Activa

2003

Passiva

EUR
Beleggingen

EUR

129.691.428

Pensioenspaarrekeningen

2003

Algemene reserve
Pensioenvoorziening

13.191.902
123.362.017

97.331

Vorderingen

2.922.112

Bankrekeningen

4.628.608

Schulden

137.339.479

785.560

137.339.479

De vorderingen betreffen voornamelijk enkele nog van Nerefco BV en AEGON te ontvangen
bedragen. De algemene reserve is nog onder het niveau dat de Pensioen- & Verzekeringskamer
wenselijk acht voor een pensioenfonds met een beleggingsmix als bij pensioenfonds Nerefco.
Rekening van baten en lasten
Baten

2003

Lasten

EUR
Pensioenbijdragen
Pensioenoverdrachten
Beleggingsopbrengsten

EUR

15.084.020

Toename
voorziening

430.199

1.395.363

Pensioenuitkeringen

2.196.252

12.921.049

4.390.796

Positief saldo

32.826.064

2003
Deelnemers voor wie wordt bijgedragen
Gewezen deelnemers
Pensioengerechtigden

363.132
13.191.902
32.826.064

Deelnemersbestand in aantallen

Totaal

15.679.415

Premies AEGON

Kosten
Afrekening met
AEGON

2003

693
112
263
1.068
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4. Hoe zit dat nou met dat Nerefco pensioen ?
Door S. Kastelan
In navolging van de heer Oijen die in Seconer-nieuws van 15 april j.l. zijn nood klaagde over
de afhandeling van het Nerefco pensioen, ben ik ook maar in de pen geklommen. Ook mijn
ongenoegen heeft betrekking op de wijze waarop de uitbetaling van het pensioen tot stand is
gekomen. Dat zal u overigens niet verbazen wanneer u weet dat ik op 12 april 2004 mijn 65e
verjaardag mocht vieren maar pas op 25 oktober van het zelfde jaar voor de eerste keer het
juiste pensioen bedrag op mijn rekening gestort kreeg.
Voordat ik drie jaar geleden met Nerflex ging, werd mij voorgerekend op welk bedrag ik kon
rekenen bij het ingaan van het Nerflex pensioen, ook wel VUT genoemd. Alles was me
duidelijk en ik ben dan ook akkoord gegaan met de berekening die me toen werd
voorgeschoteld.
Anders was het toen ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Kort voor ik 65 werd
informeerde ik naar de hoogte van mijn pensioen, maar er bleek op dat moment nog niets te
zijn uitgerekend. In de laatste week van maart heb ik nog maar eens gebeld, en toen werd me
verzocht om naar kantoor te komen om hierover te praten. Tijdens dat gesprek rekende de
heer De Wolf mij voor op welk bedrag ik zou kunnen rekenen, een bedrag waar ik het totaal
niet mee eens was. Vervolgens werd de heer Berens er bij gehaald die me vertelde dat het
bedrag wel degelijk juist was.
Ondanks deze uitspraak bleef ik bij het standpunt dat het bedrag niet klopte. Bij thuiskomst
heb ik dan ook direct Nico ter Horst, de voorzitter van Seconer, gebeld die me al gauw kon
vertellen waar ik ongeveer op kon rekenen. Dat was overigens een bedrag dat naar mijn
gevoel klopte. Met deze wetenschap heb ik vervolgens telefonisch contact opgenomen met
Aegon. De medewerker die me bij die gelegenheid te woord stond ging uit van de stelling dat
Nerefco voor de polis had gezorgd en het genoemde bedrag dus moest kloppen, iets waar ik
het op dat moment nog steeds niet mee eens was.
Na nog een aantal malen met Aegon te hebben gebeld werd er uiteindelijk een veel te hoog
bedrag gestort, namelijk van twee polissen. Uiteraard heb ik toen weer gebeld om aan te
geven dat ook dit weer niet klopte. Het zal u niet verbazen, ook deze keer beweerde de
gesprekspartner van Aegon dat het allemaal prima in orde was en dat dit het bedrag was waar
ik sowieso recht op had. En weer kreeg ik een bedrag op mijn rekening gestort dat veel te
hoog was. Natuurlijk weer met Aegon gebeld om te zeggen dat het bedrag niet klopte. En
opnieuw werd er beweerd dat het bedrag goed was en dat ik me daar verder niet druk om
moest maken.
Teneinde raad maar weer eens gebeld met de heer Berens van Nerefco. Hij bleek helaas ziek
te zijn waardoor ik werd doorverbonden met een dame waarvan ik vergeten ben de naam te
noteren. Zij wist me te vertellen dat Nerefco bij Aegon de premie had gestort en dat Aegon
mijn probleem maar moest oplossen.
Op 26 juni dan maar weer eens contact opgenomen met Aegon waarbij ik werd verbonden
met de heer Van der Meyde. In dat gesprek heb ik hem er op gewezen dat het probleem met
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de twee polissen nog steeds niet was opgelost. En voorwaar, meneer Van der Meyden
beloofde me dat één en ander gecorrigeerd zou worden.
Vervolgens zijn wij in juni met vakantie gegaan waarna we medio augustus weer thuis
kwamen. Het eerste wat ik bij thuiskomst deed was natuurlijk kijken wat er op mijn rekening
was gestort, en wat schets mijn verbazing, geen dubbel pensioen, maar deze keer helemaal
geen pensioen. Zonder ons hierover in kennis te hebben gesteld had Aegon zonder meer mijn
pensioenuitkering stop gezet.
Met de moed der wanhoop op 18 augustus maar weer eens met Aegon gaan bellen om te
vragen hoe het met mijn pensioen zat. Deze keer kwam ik in gesprek met mevrouw Bindadin.
Zij wist me iets te vertellen waar ik al zoveel keer over had gebeld, namelijk dat ik teveel
pensioen had ontvangen. Ze beloofde me de zaak verder te zullen onderzoeken en me een
afrekening te zullen sturen.
Op 24 augustus had ik nog steeds geen pensioen ontvangen en ook de beloofde afrekening
was er nog niet. Deze keer kreeg ik bij Aegon een zekere meneer van der Toren aan de lijn die
me wist te vertellen dat hij nog niet klaar was met de berekening. Teneinde raad de heer
Berens van Nerefco maar weer eens gebeld, deze keer was hij niet ziek. Hij beloofde me de
zaak in orde te zullen maken en vroeg me een kopie van de pensioenpolissen op te sturen. Dit
had inderdaad resultaat, na enige tijd kreeg ik een brief met de nodige uitleg en een
berekening die volgens mij klopte.
Na weken te vergeefs op een bericht van Aegon te hebben gewacht heb ik op 5 oktober maar
weer eens de stoute schoenen aangetrokken en contact opgenomen met Aegon. Nu kreeg ik
een zekere mevrouw Mokien aan de telefoon die me braaf beloofde dezelfde dag nog terug te
zullen bellen. Helaas, dat gebeurde dus niet. De andere dag, 6 oktober, maar weer eens het
initiatief genomen en Aegon gebeld. Deze keer kreeg ik een oude bekende aan de lijn,
namelijk meneer Van der Meyden die me na drie minuten doorverbond met ene Connie
Koningsbrugge. Ook zij beloofde me te zullen terugbellen, en wonder boven wonder, zij
kwam haar belofte na. In dat tweede gesprek deed ze de toezegging dat eind oktober alles in
orde zou zijn. Na een lange lijdensweg werd uiteindelijk op 25 oktober 2004 het pensioen
waar ik recht op heb op mijn rekening bijgeschreven.
Tussen de bedrijven door heb ik ook nog contact gehad met het Seconer bestuurslid Wim
Blok die op mijn verzoek alles heeft uitgezocht en mij kon vertellen dat het volgens de
directie om een kleine fout ging, een fout zó klein, dat ik er een extra vakantie van zou kunnen
betalen. Het zou sympathiek geweest zijn wanneer iemand van Aegon deze fout had willen
toegeven en ons excuses had aangeboden voor het ongemak.
En dan nog iets, ik hoef echt niet meer pensioen te ontvangen dan waar ik recht op heb, maar
ook geen cent minder. Daarom oud-collega, als je binnenkort met pensioen gaat, zorg ervoor
dat je op tijd je zaakjes in orde hebt en je gespaard wordt voor de ergernissen die ons zijn
overkomen. Want het lijkt erop dat ze bij Aegon allemaal langs elkaar heen werken en
niemand een beslissing durft te nemen. Het is dan ook een onaangename ervaring wanneer je
na 35 dienstjaren bij één en dezelfde werkgever zo moet smeken om datgene waar je recht op
hebt, namelijk je pensioen.
S. Kastelan.
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5. Vergoedingen Nerefco collectieve ziektekostenverzekering
Wanneer u deelnemer bent aan de collectieve ziektekostenverzekering die door Nerefco is
afgesloten bij Nedasco, zal het u niet zijn ontgaan dat er de laatste tijd nogal wat veranderd is.
Al was het maar de door u verschuldigde premie die voor het basispakket € 960,- per kwartaal
bedraagt.
Nu zult u waarschijnlijk zeggen, hó …..….. wacht eens, ik betaal veel meer premie, namelijk
€ 1017,- per kwartaal. Dat is natuurlijk ook zo want in de verzekering die door Nerefco voor u
is afgesloten is er sprake van een aanvulling op dat basispakket. Deze aanvulling geeft recht
op een groot aantal vergoedingen die niet meer in het basispakket zijn opgenomen. Die extra
aanvulling moet natuurlijk betaald worden, vandaar die hogere premie. Overigens kan de
premie nog hoger zijn wanneer u op eigen kosten bent bijverzekerd voor uitgebreide
tandheelkundige zorg.
In de door Nedasco samengestelde verzekeringsvoorwaarden en het bijbehorende overzicht
van de vergoedingen is vastgelegd waar u als verzekerde recht op hebt. Alleen is ons gebleken
dat een groot deel van de gepensioneerden niet over die voorwaarden beschikt en dus ook niet
op de hoogte kan zijn van de diverse vergoedingen.
Zo werd de redactie geconfronteerd met het verhaal van een oud-collega die na een knie
operatie enige behandelingen bij een fysiotherapeut moest ondergaan. De beste man, niet in
het bezit van het eerder genoemde vergoedingenoverzicht, ging er vanuit dat de behandeling
voor eigen rekening was. Later bleek echter dat dit wel degelijk door de verzekering werd
gedekt.
Dit voorbeeld deed ons vermoeden dat meerdere lezers niet over het vergoedingenoverzicht
van Nedasco beschikken en mogelijk ten onrechte sommige medische behandelingen voor
eigen rekening nemen. Nadat we dit probleem bij Nerefco aan de orde hebben gesteld is ons
toegezegd dat een ieder die met pensioen gaat een boekwerkje toegestuurd krijgt met alle
relevante informatie. Daarnaast zal een ieder die al met pensioen is, de verzekeringsvoorwaarden en het overzicht van de vergoedingen per 1 januari 2005 met de nieuwe polis
toegestuurd krijgen. Als het goed is heeft u die dus al in huis.
Tenslotte nog een goede raad. Lees het u toegestuurde vergoedingenoverzicht goed door zodat
u weet waar u recht op hebt. En mocht u twijfelen of een bepaalde medische handeling al dan
niet vergoedt wordt, stuur voor alle zekerheid de declaratie toch maar in. Bij Nedasco zoeken
ze het dan wel voor u uit.

Management training
Angela en Jaap zijn in de badkamer. Terwijl hij onder de douche staat en zij zich aan het
afdrogen is, gaat de deurbel. Angela slaat een handdoek om, rent de trap af en doet de deur
open.
Het is Fred, de buurman. Voordat ze een woord kan uitbrengen, zegt Fred. "Ik geef je 500
euro als je de handdoek laat vallen". De vraag brengt haar in verwarring, maar even later denkt
ze: Wat een buitenkansje. En Angela laat de handdoek op de grond vallen. Fred staart even naar
haar en geeft haar een biljet van 500 euro. Angela drapeert de handdoek weer om zich heen en
gaat terug naar de badkamer.
"Wie was dat?" vraagt Jaap. "Fred, de buurman", antwoordt Angela. "Aha", zegt Jaap, "zei hij
nog iets over de 500 euro die hij me schuldig is?"
Moraal: als je kritische informatie op tijd met je stakeholders deelt, kun je pijnlijke situaties
tegenover anderen voorkomen.
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6. Indexering
Onder bovenstaande kop kondigden we in ons vorige nummer een bezoek aan mevrouw
Lydia Velthuis aan, zij is de huidige manager HR&O van Nerefco. Dit gesprek heeft
inmiddels op 11 november j.l. plaats gevonden en had ondermeer als onderwerp, de
verschillen van inzicht betreffende de cijfers rond de pensioenindexering dan wel de juiste
interpretatie van die cijfers.
Tijdens het gesprek kwam duidelijk naar voren dat het bijzonder lastig is om met
terugwerkende kracht een berekening te maken over de rechten die men naar aanleiding van
de achterliggende indexeringen in een bepaalde periode heeft opgebouwd. Wil je zo’n
berekening maken dan loop je al direct aan tegen het fenomeen dat de ingangsdatum van je
pensioen van invloed is op het moment waarop je voor de eerste keer een indexering krijgt.
Een andere moeilijkheid bij een dergelijke berekening is het gegeven dat er bij de indexering
in het verleden nooit percentages over percentages zijn gegeven. De onderstaande tabel over
het Nerefco en BP pensioen die ons door Martin Berens van Nerefco is aangeboden maakt dat
duidelijk. We zien bijvoorbeeld dat iemand die in 1999 gepensioneerd was, in 2003 een
indexering heeft gekregen van 2,7%. Daar staat tegenover dat iemand die in 2001 met
pensioen is gegaan, in 2003 een indexering heeft ontvangen van 1,25%.
Door deze verschillen is het dus bijzonder moeilijk om achteraf een correcte berekening te
maken van het bedrag waarmee uw pensioen over de afgelopen jaren gestegen zou moeten
zijn. Desondanks hopen we dat onderstaande tabel u enig inzicht geeft in de ontwikkeling van
de pensioenen.
Datum
1-1-1995

1-1-1997

1-1-1999

1-1-2001

Voor wie
Gepensioneerd
voor 1993
Gepensioneerd
in 1993
Gepensioneerd
voor 1995
Gepensioneerd
in 1995
Gepensioneerd
voor 1997
Gepensioneerd
in 1997
Gepensioneerd
voor 1999

inflatie
5,9%(19921994)

3,9% (19961997)

4,96%(1998
-1999)

Gepensioneerd
in 1999
1-1-2003

Gepensioneerd
voor 2001
Gepensioneerd
in 2001
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indexering door
4%
Nerefco (en BP)
2%

Nerefco (en BP)

2,2%

Nerefco (en BP)

1,1%

Nerefco (en BP)

2,8%

Nerefco (en BP)

1,4%

Nerefco (en BP)

3,6%

BP

3,8%
1,8%

Nerefco
BP

1,9%
2,7%

Nerefco
Nerefco

1,25%

Nerefco

7. Vereniging van Gepensioneerden Texaco in conflict met
Stichting Pensioenfonds ChevronTexaco Nederland
Terugblik
In de tachtiger en begin negentiger jaren van de vorige eeuw was het Pensioenfonds van
Texaco Nederland ondergebracht bij de verzekeringsmaatschappij AEGON. Die belegde en
beheerde het vermogen van het fonds en rapporteerde jaarlijks over de resultaten.
Successievelijk begon binnen Texaco het idee te groeien dat de omvang van het fonds
zodanig was dat het op eigen benen kon staan en dat het beleggingsresultaat behaald door
AEGON geëvenaard of zelfs verbeterd kon worden. Dat was het begin van de oprichting van
de Stichting Pensioenfonds Texaco Nederland (SPTN) in 1995. In de reglementen en het
daarbij behorende protocol werd het volgende vastgelegd:
a. de regeling van de indexatie
b. eenmaal verkregen rechten werden voor de toekomst vastgelegd
c. Texaco Nederland BV garandeerde het Pensioenfonds Texaco Nederland BV het
nakomen van aangegane verplichtingen.
Omreden dat een groot deel van de belanghebbenden bestond uit gepensioneerden, hebben
enkele, toen reeds gepensioneerden, het Stichtingsbestuur voorgelegd een Contactcommissie
Gepensioneerden Texaco Nederland (CCTN) op te richten met het doel de ontwikkelingen
van het pensioengebeuren te kunnen blijven volgen. Dit voorstel werd positief ontvangen en
de CCTN werd gevormd door een vijftal individuele gepensioneerden. Echter, strikt formeel
had deze CCTN geen status en ook geen gestructureerd overleg met de achterban.
Gezien het verslechterde beleggingsresultaat en afspraken die zijn gemaakt tussen
werkgevers-/werknemersorganisaties en samenwerkende ouderenorganisaties over
medezeggenschap van gepensioneerden, besloot de CCTN eind 2002 om bij de
gepensioneerden van Texaco te onderzoeken of er belangstelling bestond voor het oprichten
van een vereniging. Intussen is de Vereniging van Gepensioneerden Texaco (VGT) een
gegeven.
Fusie
In 2003 werd bekend dat er een fusie plaats zou vinden tussen het Chevron Pensioenfonds en
het Texaco Pensioenfonds. De VGT werd door Chevron en Texaco uitgenodigd om hier aan
mee te werken, waardoor erkenning van de VGT als gesprekspartner plaatsvond. Gedurende
de in 2003 gevoerde besprekingen met Texaco vertegenwoordigers werd telkenmale gesteld
dat bij deze fusie de rechten van de Texaco gepensioneerden gehandhaafd zouden worden.
Uiteindelijk vond de fusie plaats op 1 januari 2004, waarmee de Stichting Pensioenfonds
ChevronTexaco Nederland (SPCTN) een feit was.
Op 31 maart 2004 heeft de VGT haar eerste algemene ledenvergadering gehouden en werd
het jaarverslag 2003 goedgekeurd. Een jaar waarin de VGT is opgericht en gelijktijdig haar
bestaansrecht al kon bewijzen door nadrukkelijk betrokken te zijn bij de fusie van de Chevron
en Texaco pensioenfondsen. De voorzitter memoreerde dat in het bestuur van de Stichting
Pensioenfonds ChevronTexaco Nederland (SPCTN) een plaats is voor een vertegenwoordiger
van de gepensioneerden en dat de heer Roel Boelen daarvoor wordt benoemd. Ook wijst de
voorzitter nog eens op het belangrijke werk dat nog moet plaatsvinden. Dat is het handhaven
van de oude afspraken voor de gepensioneerden, zoals de indexering binnen de nieuwe
reglementen en de financieringsconstructie van SPCTN. De VGT heeft daarvoor
ondersteuning van mr. I. Witte van Mercer, Human Resource Consulting, uit Amsterdam.
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Huidige gang van zaken
Enerzijds heeft Texaco Nederland BV nog steeds haar verplichting ten opzichte van haar
gepensioneerden die onder het Texaco Pensioen (1995) vallen. Anderzijds heeft Texaco
Nederland BV als doel, diezelfde gepensioneerden onder de nieuwe regels van het SPCTN te
integreren. De tot op heden hierover gevoerde besprekingen en correspondentie tussen Texaco
en de VGT hebben hierover een verschil van inzicht doen ontstaan.
Het aanbod van de SPCTN ziet er als volgt uit:
1. de actieven krijgen een pensioenregeling op basis van eindloonregeling.
2. de niet-actieven krijgen, voorzover de reserves van het fonds dit toelaten, elk jaar een 80%
indexatie zonder drempel. Dit heet in vakjargon ‘zachte indexatie’.
3. SPCTN wordt zelfstandig waarbij Chevron en Texaco de reserves van het fonds in de loop
der jaren zullen aanvullen tot 134% van de aangegane verplichtingen, waarmee ze
voldoen aan de door de Pensioen- en Verzekeringskamer (thans de Nederlandse Bank)
gestelde eisen.
De visie van de VGT:
Texaco Nederland BV heeft bij herhaling beloofd dat bij fusie, eenmaal verkregen rechten
gehandhaafd zouden worden. Gezien het bovenstaande aanbod zijn naar de mening van de
VGT de verschillen aanzienlijk. Immers, in het protocol waarin de indexatie wordt
beschreven, geeft Texaco aan garant te zullen staan voor het geval de indexatie niet kan
worden toegepast als gevolg van te weinig financiële middelen. Dus een ‘harde indexatie’.
Om het aanbod van de SPCTN te kunnen accepteren heeft de VGT aan Texaco Nederland BV
de volgende tegenprestatie gevraagd:
a. Alles laten beoordelen door de Nederlandse rechter.
b. Texaco Nederland BV absorbeert zelf de financiële consequenties uit voor Texaco
nadelige rechtsuitspraken en wentelt deze niet af op de SPCTN.
c. Jaarlijkse indexatie via een staffel.
d. Dekkingsgraad start in 2004 op 112% en bouwt dit op tot 134% in 2014, of eerder indien
de financiering van het pensioenfonds wegvalt, bijvoorbeeld indien de onderneming haar
belang in Nederland verkoopt.
e. Indien de financiering wegvalt, zullen de rechten van slapers en gepensioneerden worden
ondergebracht bij een in Nederland gevestigde verzekeraar. Hierbij zal een
onvoorwaardelijke indexatie worden ingekocht conform 100% indexatie prijsindexcijfer.
f. Nog niet ingegane nabestaandenpensioenen zullen 70% van het ouderdomspensioen
bedragen.
g. Bij het bereiken van wederzijdse instemming vindt dit met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2004 plaats. De nog te verrekenen indexatie over 2003 wordt alsnog uitgevoerd.
Zie hier in het kort de tegenstellingen tussen het aanbod van de SPTCN en de eisen van de
VGT. Eén en ander heeft geresulteerd in de opstelling van Texaco, dat een vervolggesprek
weinig of zelfs geen enkele zin zal hebben. Via haar adviseur heeft de VGT kenbaar gemaakt
dat zij het standpunt van Texaco in deze betreurt.
Proces
Inmiddels overweegt de VGT de Nederlandse rechter om een uitspraak te vragen. Alvorens
deze stap te kunnen zetten wil het bestuur van de VGT zeker zijn dat ze dat proces kan
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financieren. Als fondsbedrag voor dit doel stellen zij een minimum bedrag voor van € 15.000.
De VGT doet dan ook een beroep op alle belanghebbenden die het met haar uitgangspunten
eens zijn € 50,-- over te maken op rekening nummer 40.55.40.787 van de ABN-AMRO t.n.v,
Vereniging van Gepensioneerden Texaco, p/a Langeweg 23A, 4675 RJ Sint Philipsland,
onder vermelding van “bestemming proces VGT-Texaco”.
Indexatie per 1 januari 2004
Voor alle duidelijkheid dient vermeld te worden dat de Stichting Pensioenfonds
ChevronTexaco Nederland op 27 december 2004 bekend heeft gemaakt dat de indexatie die
het fonds aan de pensioengerechtigden toekent, maximaal 80% bedraagt van de stijging van
het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens. Onder de minimaal vereiste dekkingsgraad
van 104% kent het fonds geen indexatie toe. Indien de dekkingsgraad hoger is dan 109%
wordt de maximale indexatie toegekend.
Per 1 januari 2004 zal met terugwerkende kracht een indexatie worden gegeven van 1,63%
(prijsindexcijfer oktober 2002 – oktober 2003). De indexatie over het jaar 2005 welke
berekend is op 1,1% (prijsindexcijfer oktober 2003 – oktober 2004) zal per 1 januari 2005
worden toe gepast en uiterlijk in februari 2005 plaatsvinden. Over garanties met betrekking
tot de financiering is geen mededeling gedaan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Secretariaat van Vereniging van Gepensioneerden Texaco (VGT)
Marja C. van den Akker
Paulinastraat 43
2595 GG DEN HAAG
Tel. 070 - 3477389
E-mail: marjavandenakker@wanadoo.nl

☻
Moeders zijn slim
Mevrouw Fatima komt haar zoon, die in Amsterdam studeert, drie dagen bezoeken. Ze ziet
dat haar zoon samenwoont met de beeldschone Najat en vermoedt dat ze een relatie
hebben. Mohamed kan de gedachten van zijn moeder lezen en zegt, "Ik weet wat je denkt,
maar ik verzeker je, Najat en ik zijn gewoon huisgenoten."
Ongeveer een week later zegt Najat tegen Mohamed, "Sinds je moeder hier geweest is, ben
ik de zilveren suikerpot kwijt, denk jij dat ze die heeft meegenomen?"
"Ik betwijfel het, maar ik zal haar e-mailen, om zeker te zijn." Dus ging hij zitten en schreef :
"Liefste moeder, ik zeg niet dat je de suikerpot uit mijn huis hebt meegenomen, en ik zeg niet
dat je de suikerpot niet hebt meegenomen. Maar het blijft een feit dat de suikerpot weg is,
sinds jij vertrokken bent.
Liefs, Mohamed"
Een paar dagen later ontvangt Mohamed een mail van zijn moeder. "Liefste zoon, ik zeg niet
dat je met Najat slaapt en ik zeg niet dat je niet met haar slaapt, maar het blijft een feit, dat
als zij in haar eigen bed sliep, ze de suikerpot nu wel gevonden zou moeten hebben.
Liefs, mama.”
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8. Rinus Harreman
Van Nerefco Oil Movement naar de V.O.C., een logische stap.
De Delft
Rinus Harreman is één van de Nerefco afzwaaiers
die op 1 januari 1998 het Nerflex pensioen
verwelkomde. De zee van vrije tijd die nu voor
hem lag kon Harreman goed en nuttig gebruiken.
Rinus gaat namelijk een 18e eeuws V.O.C.
oorlogsschip bouwen op de werf in Delfshaven.
“Je moet niet zo overdrijven” zegt Rinus
Harreman bescheiden, bij wie we in Spijkenisse op
bezoek zijn voor een artikel in Seconer-nieuws.
“Ik werk gewoon mee als timmerman/vrijwilliger
aan de bouw van het Zeilschip ‘De Delft’. Een
volledige werkdag per week ben ik tweehonderd
jaar terug in de tijd en werk dan aan de romp van
het schip. Oude tekeningen en historische
werkbeschrijvingen wijzen ons de weg. Eigenlijk
is het jammer dat ik pas na mijn pensionering het
creatieve werk heb gevonden wat ik mijn hele
leven wel had willen doen” zegt Rinus spijtig.
Afzien
“Werken aan de Delft is voor mij feest, dat is
tijdens mijn twintig jaren als tankautochauffeur bij
Caltex/Chevron wel eens anders geweest. Vooral
in de begintijd met nauwelijks verwarming in de cabines van de tankauto was het vaak afzien.
Dan moest je creatief gebruik maken van de beschikbare primitieve middelen. Soms stak ik
de kachelslang, die warme lucht uitblies, in mijn broekspijp om mezelf nieuw leven in te
blazen. Leeftijdsgenoten die in de 40- en 50-er jaren jong waren kennen uit eigen ervaring
diezelfde schrale tijd van hard werken, lange dagen maken, plus ook nog eens inwonen bij je
schoonouders. Eigenlijk heb ik nog geluk gehad dat ik dit alles kan navertellen, want Duitse
bommen hebben de Boomgaardstraat tussen de Oude Binnenweg en de Witte de Withstraat in
Rotterdam voor de helft plat gegooid.
Toevallig woonde ik als driejarige in die andere helft van de straat naast de drukkerij van de
NRC/Algemeen Dagblad. Geboren in 1937 kan ik me van dat bombardement niet veel
herinneren. Van de gevolgen des te meer, want daarna ben ik verder wél opgegroeid tussen de
puinhopen van onze straat en de rest van de kale binnenstad.”
Pakkie deftig
Als bewijs laat het oorlogskind ons een paar foto’s zien van de ravage uit zijn jeugd.
“Gelukkig voor mij was dicht bij huis, de St. Thomas lagere school in de
Boomgaarddwarsstraat gespaard gebleven. In de Baljuwstraat stond de ambachtschool waar
ik vrij gemakkelijk elektricien ben geworden” vervolgt het voormalige oorlogskind. “Mijn
vader van 1888 kende het elektricienvak nog vanuit zijn jeugd en omdat elektriciteit rond
1900 nog iets exclusiefs was, had die beroepsgroep hoge status en verdiensten. Elektriciens
lopen altijd ‘Pakkie deftig’ zei mijn pa. Vandaar mijn beroepskeuze. Deze elektricien, liep
echter pas op zijn trouwdag voor ’t eerst pakkie deftig en nog niet eens als elektricien. Mijn
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Je moet niet zo overdrijven, ik werk gewoon mee als timmerman/vrijwilliger aan de
bouw van het Zeilschip ‘De Delft’.
leven verloopt zoals dat van zoveel leeftijd- en stadsgenoten. Op 14 jarige leeftijd mijn eerste
baan bij De Hoop, als monteur van verwarmingselementen in de coupés van de trein. Wat was
dat een allemachtige stofzooi, nou daar had ik na twee maanden mijn (stofzuiger) zakken vol
van en nam ik uit eigen beweging ‘de zak’ om maar even in stijl te blijven.”
Zeeman
“Bij Spindler in de Ruilstraat ging het me als elektricien beter af” vervolgt Rinus zijn betoog.
“Toen ik echter na drie jaar hard werken op mijn 17e verjaardag van mijn baas een grote bek
kreeg omdat ik, eerlijk waar, maar één minuut te vroeg wegging, heb ik tegen de zin van mijn
vader een monsterboekje gehaald en ben direct op de MS ALTAIR van rederij Nieveld
Goudriaan gestapt. Onwennig maar vol goede moed ging ik als ‘zeeman’ mijn nieuwe horizon
tegemoet. Gelukkig wist ik toen nog niet dat deze reis letterlijk op de klippen zou lopen. Aan
de monding van de Braziliaanse haven Victoria was een boei weggeslagen die ons in 1954
had moeten waarschuwen voor een rotsachtige ondiepte. Vanuit de sloepen zag ik de MS
Altair langzaam en statig rechtop wegzinken. De schoorsteen en de kajuit staken nog boven
water uit. De kapitein en de dokter, die in de scheve kajuit waren achtergebleven, zwaaiden
zelfs nog naar ons. De vijftig balen katoen uit de lading die na een uurtje of wat in de haven
aanspoelden bleven, doordat de kapitein nog aan boord was gebleven, het eigendom van de
rederij, anders was deze lading aan de ‘strandvonder’ toegevallen. De durf van deze twee
achterblijvers heeft veel indruk op me gemaakt. Met een tussenlanding in Dakar en Portugal,
duurde de thuisvlucht met een DC4 toch nog 24 uur vliegen. Deze kennismaking met de
gevaren van de zee heeft me er niet vanaf gehouden om bij terugkomst weer direct opnieuw
aan te monsteren, want niet elk schip is een Titanic.”
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Grote gevolgen
“De militaire lichting ’56-6 riep me een paar jaar later voorgoed weer terug van zee” zegt
Harreman. “Na deze militaire tussenstop hielden nog drie bazen me een paar jaar van de straat
voordat ik uiteindelijk bij Caltex in dienst trad. Ook de Fa. Conductor, Van Gent en Loos en
Pauwels automaterialen lieten me hard werken voor een weekloon zonder bonus of toeslagen.
Er waren in mijn omgeving lui die beweerden dat ze bij de Caltex 30% ploegentoeslag kregen
plus nog allerlei extra’s zoals een 13e maandsalaris. Ik geloofde er niks van en vond ze maar
snoevers. Totdat mijn vrouw Cisca me wees op een advertentie ‘Gevraagd Caltex
Tankautochauffeur’ bij het depot aan de Vliethaven. Deze advertentie had voor mij grote
gevolgen, want hierdoor werd Caltex Marketing in Den Haag voor de daaropvolgende 20 jaar
mijn nieuwe werkgever. De eerste werkdag viel op maandag 30 april 1962. Deze dag was
zoals u zult begrijpen, Koninginnedag. Feestelijker dan met deze vrije dag kan een nieuwe
baan toch niet beginnen. De tankauto’s waarmee ik door België en Nederland croste werden
in de loop der jaren steeds groter maar gelukkig ook wat luxer voor de chauffeur.”
Meneer Keijzer
“Toch werd ik het gejakker van A naar B in het steeds maar drukker wordende verkeer zat. Ik
solliciteerde op elke advertentie van de Caltex raffinaderij, maar dat bleken al mijn collegachauffeurs ook te doen. Een door Caltex ingestelde rem op de uitstroom van
tankautochauffeurs heeft me naar mijn zin te lang achter het afstompende stuur gehouden.
Eindelijk werd ik op mijn 45e als beveiligingsman bij Jan Keijzer op de raffinaderij
aangenomen. Meneer Keijzer, zoals we hem beleefd noemden, werd om zijn sociaalgevoel en
maatschappelijke betrokkenheid algemeen geacht en gewaardeerd. Ik beëindig ten slotte mijn
Caltex, Chevron, Texaco en Nerefco ‘carrière’ bij de afdeling Oil Movement van Nerefco. Op
die plek aan de haven rook ik weer de zee en voelde me er als een vis in het water.”
Verzanding
Voor Rinus Harreman lijkt de cirkel nu rond, maar dat blijkt toch niet helemaal het geval te
zijn. “Want” zegt Rinus, “nu komt de bouw van het 18e eeuwse zeilschip ‘De Delft’ in beeld.
Deze schepen hebben altijd al mijn belangstelling gehad. Zo heb ik bij voorbeeld de bouw van
het VOC schip de Batavia op de voet gevolgd. Toen er een wervingsadvertentie van De Delft
in de krant verscheen was ik
direct verkocht. Ik heb me
toen per omgaande als
vrijwilliger opgegeven en dat
ben ik dus nog. We zijn met
de bouw begonnen in het
VOC pand op Delfshaven,
niet ver van de plaats waar
ook de oorspronkelijke ‘Delft’
in 1783 te water gelaten is.
Door verzanding van de haven
bleek deze plaats ongeschikt
voor een tewaterlating. Toen
de
grote
voormalige
opslagplaats
van
Hudig
&Veder aan de Schiehaven in
Delfshaven
ons
ter
beschikking werd gesteld was
de stichting erg opgetogen.
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Een aannemer heeft in eerste aanleg de hal ruwweg geschikt gemaakt, waarna de vrijwilligers
er vervolgens een complete werkplaats van hebben gemaakt.”
Stageplaats
“De voormalige ‘Delft’ was een oorlogszeilschip dat onder aanvoering van admiraal de
Winter in de slag bij Camperduin in 1797 door de Engelsen aan stukken is geschoten.”, aldus
vervolgt Rinus als kenner van de Vaderlandse Geschiedenis op zee zijn verhaal. “De bewaard
gebleven tekeningen dienen als bouwtekening voor het nieuwe schip op ware grootte. De hal
in Delfshaven biedt niet alleen plaats aan enthousiaste vrijwilligers, ook is het een leerschool
en stageplaats voor de zo broodnodige houtbewerkingleerlingen. Jammer dat door
subsidieverlagingen deze stageplaatsen aan het verdwijnen zijn. De voortgang van de bouw
wordt ook gehinderd door materialentekort. Als die Joep van de Nieuwenhuizen nou eens wat
Rotterdams geld in onze pot zou terugstorten dan konden we dit mooie werk zonder zorgen
afmaken. Gelukkig laat niet iedereen de Delft in de steek. De stichting heeft veel vrienden die
een financieel steentje bijdragen. Het zijn verder ook niet alleen opa’s en oma’s die hun ogen
uitkijken tijdens een bezoek aan onze scheepswerf. De kleinkinderen zijn nog het meest
verbaasd dat je zonder Black en Decker, telefoon of fax maar wel met ‘ellebogenstoom’ een
zeilschip kan bouwen. Voor mij is het nog steeds verbazingwekkend, dat in 1783 dit schip
binnen negen maanden werd opgeleverd, terwijl wij er nu in de 21e eeuw wel tien jaar over
doen” aldus een enthousiaste Rinus.
Folder
“Maar laat ik niet zeuren over subsidies en verdwijnend Rotterdams geld” besluit Rinus
Harreman zijn verhaal, “laat ik maar blij zijn met de aandacht en aanloop van scholen en
ouders die hun lagereschooljeugd annex computerfreaks eens willen verbazen met een reisje
terug in de tijd. Op onze website www.dedelft.nl kan de voorpret zelfs al beginnen. Ik zou
willen zeggen; beste Seconerleden, bewaar de bijgesloten folder voor een uitje op een
geschikt moment en kom eens bij ons langs als een soort gespreide reünie, en breng dan
alsjeblieft wat jeugd mee, je hebt er bij ons geen kind meer aan.”
Groeten, Rinus Harreman.

- 16 -

Routebeschrijving naar Scheepswerf ‘De Delft’
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9. Rondje Raff.
Brand op CDU 3
Tijdens het starten van de DHT Unit op CDU 3 is er op dinsdag 23 november om 10.40 uur
een brand ontstaan. De brand was een gevolg van een lekkage die optrad bij het starten van
een pomp. Daarbij kwam een mengsel van koolwaterstoffen tot ontbranding. De betreffende
leiding is direct ingeblocked, waarna de brand door Nerefco personeel en de Gezamenlijke
Brandweer is geblust. Het sein ‘veilig’ is om 11.25 uur gegeven.
Ten behoeve van de veiligheid is de complete CDU 3 uit bedrijf genomen. Er hebben zich
geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. Buiten de rookontwikkeling, zijn er geen
schadelijke stoffen voor milieu vrijgekomen.
Op het moment dat de brand uitbrak was de Turnaround net met goed resultaat en binnen het
budget afgerond. Praktisch alle units waren op tijd opgeleverd en er heerste een goede sfeer
en goede samenwerking.

House Back On Order
FCCU project afgerond
Na de Turnaround van de FCCU in 2002 bleef de beschikbaarheid van de fabrieken ver achter
bij de verwachtingen. Talloze procesverstoringen, incidenten, problemen met equipement en
upsets zorgden ervoor dat de FCCU bemanning voortdurend alleen maar aan het
'brandblussen' was.
Om hier verbetering in te brengen is in juli 2003 het 'House Back On Order (HBOO)' project
opgestart. De doelstelling hiervan was om een aantal specifieke zaken op te lossen, teneinde
de beschikbaarheid van de FCCU fabrieken te verbeteren tot minimaal 81%.
Daarnaast werd een cross-functional Team opgericht, die op wekelijkse basis de
beschikbaarheidsverliezen, of het risico daarop, opvolgt. Leden van dit team zijn de
Maintenance Head, Inspection Team Leader, Optimisation Team Leader en de Area Team
Leader. Inmiddels zijn vele projecten afgerond en is de wekelijkse cross-functionel teammeeting volledig ingebed in de organisatie.
De beschikbaarheid van de FCCU fabrieken is verbeterd tot ver boven het oorspronkelijke
doel van 81%. Iedereen, die hierbij betrokken is geweest, mag met recht trots zijn op dit
fantastische resultaat, wat een belangrijke en zichtbare bijdrage levert aan Nerefco's reputatie
als betrouwbare raffinaderij voor de aandeelhouders. Uiteraard is dit succes gevierd met een
luxe lunch voor de shiften en de onderhoudsafdeling en een borrel voor de dagstaf.

Hier wordt topsport bedreven
Op 2 november heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer
H.A.L. van Hoof, met zijn delegatie een kort bezoek gebracht aan Nerefco en specifiek aan de
Turnaround area. De achtergrond van zijn bezoek is gelegen in het feit dat Werkgevers- en
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werknemersorganisaties met de Rijksoverheid het "Arbo convenant industriële reiniging en
scheepsonderhoud" hebben afgesloten. Een van de afspraken in dit convenant is dat de WAOinstroom in drie jaar met 15% daalt, terwijl het ziekteverzuim in dezelfde periode met 1%
wordt verlaagd. Om inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden betreffende industriële
reiniging in de praktijk, was dit bezoek mede onder auspiciën van Mourik Services,
georganiseerd. De heer Van Hoof was zeer onder de indruk van wat hij heeft gezien. Hij nam
afscheid van de raffinaderij met de woorden: "Hier wordt TOPSPORT bedreven en er hangt
hier een geweldig goede sfeer"

Nerefco ESTAFETTE, VEILIGHEID doe je SAMEN
Op 14 oktober vond de start plaats van R&M Spreeuwenberg met het "veiligheidsonderwerp"
van de maand oktober 2004. Vanaf dat moment gebeurt dit elke 2 maanden samen met de
aannemers in ESTAFETTE vorm. Nerefco wil hiermee de aandacht op veiligheid op een
andere manier benaderen, met een breder draagvlak en meer betrokkenheid van de werkvloer.
In de filmzaal werd om 09.30 uur door Bob Allendorfer namens het RLT het startsein
gegeven voor de Veiligheidsestafette. Daarbij is door Etienne Vollebregt de "Estafettestok"
aan de eerste estafetteloper R&M Spreeuwenberg overhandigd.
R&M Spreeuwenberg is met haar estafetteloop gestart met de presentatie van het onderwerp
"Veilig werken op veilige steigers" door Ruud van Doorn. Aanwezig hierbij waren ongeveer
50 medewerkers van Nerefco en de huisaannemers uit alle lagen van de organisatie.
Aansluitend werd de enquête in het veld en de controlekamers gestart over het genoemde
onderwerp. R&M Spreeuwenberg doet dit gezamenlijk met Nerefco om te meten wat "men"
van het onderwerp af weet. Gedurende de estafette zullen de onderwerpen op diverse
manieren in de organisatie onder de aandacht worden gebracht, onder andere door middel van
Posters, Intranet, flyers, billboards.

Nerefco wint derde prijs
Eén van de methoden die is bedacht om bedrijven te stimuleren minder CO2 in de lucht te
lozen is emissiehandel. Bij emissiehandel moeten bedrijven het recht op vervuiling kopen.
Het idee hierachter is, dat bedrijven pas echt hard aan milieumaatregelen gaan werken, als ze
in hun portemonnee geraakt worden. Vervuilt een bedrijf minder door schoner te produceren,
dan mag het de niet-gebruikte rechten verkopen aan een bedrijf dat juist meer vervuilt dan
waar het recht op heeft. In Groot-Brittannië en Denemarken wordt al geëxperimenteerd met
emissiehandel.
In dat kader is op 1 januari 2005 de nieuwe wetgeving over CO2 en NOx Emissiehandel in
werking. Nerefco is bezig zich voor te bereiden op deze wet. We hebben al veel werk gedaan,
maar er moet nog het een en ander gebeuren; de borging in TQ van de afspraken met de
Overheid en het activeren van een meetprogramma liggen nu op het radarscherm
Naar aanleiding van de nieuwe wetgeving is er een grote demonstratie emissiehandel geweest
waar 25 bedrijven in een spelvorm de emissiehandel hebben uitgeprobeerd. Door goede
samenwerking tussen de afdelingen Optimisation, Commercial en HSEQ heeft Nerefco met
een derde plaats, een prima resultaat behaald.
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Hoe werkt emissiehandel?
Het rijk stelt van 2005 tot 2008 jaarlijks een kleine 90 miljoen ton aan CO2-emissierechten
beschikbaar. Deze hoeveelheid is verdeeld over 215 bedrijven uit de industrie en
energiesector, die er in de hele EU mee mogen handelen. Bij de verdeling is onder andere
rekening gehouden met de uitstoot in het verleden en met technische vernieuwingen die
recent zijn gedaan.
Een recht gaat volgens de meeste schattingen zo’n tien euro per ton kosten. Bedrijven mogen
alleen handelen als ze hebben aangetoond dat hun CO2-boekhouding goed controleerbaar is.
Om de handel te registreren en te controleren is de Nederlandse Emissie Autoriteit opgericht.
Als aan het einde van een jaar blijkt dat een bedrijf zijn toegekende hoeveelheid heeft
overschreden, moet het de te veel uitgestoten hoeveelheid CO2 bijkopen. Wie dat nalaat krijgt
een boete van 40 euro per te veel uitgestoten ton CO2. Bij ingang van de volgende
handelsperiode, van 2008 tot 2013, wordt dat 100 euro per ton. Het ziet ernaar uit dat
bedrijven voor die nieuwe periode, die dan dus vijf jaar duurt, opnieuw gratis rechten krijgen.
Bij gelijkblijvende prijs komt dat neer op een subsidie van rond 5 miljard euro.

Een terugblik op 2004
Voor Nerefco was 2004 een heel goed jaar:
•

Veiligheid; de beste RIF rate-prestatie

•

Milieu; de hoogste Perfecte dagen

•

Winst; erg hoog

Na de brand van 23 november waren de vooruitzichten wat minder, maar door een
voorspoedig verlopen reparatie die circa drie weken geduurd heeft, bleef 2004 voor de
raffinaderij toch nog een heel goed jaar. Doordat de Rotterdamse markt tijdens die drie weken
hoge marges kende, is er weliswaar een verlies geboekt van 25 miljoen euro, maar had de
reparatie langer geduurd, dan was het verlies zeker nog 10 miljoen euro hoger uitgevallen.
Het management van Nerefco sprak haar speciale dank uit aan het reparatieteam, dat een
goede prestatie heeft neergezet, waarbij de veiligheid voorop stond. Er waren dan ook geen
letsels te melden en ook de housekeeping werd goed bijgehouden. Er is veel gecommuniceerd
over de risico’s en de vereiste kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden.
Gaande het project werd duidelijk dat men binnen de geplande reparatieperiode zou kunnen
blijven. De verwachte oplevering werd dan ook steeds vroeger, maar telkens nadat de
veiligheid, kwaliteit en kostenbeheersing waren zeker gesteld.
Namens het management van Nerefco dus veel complimenten voor het goede teamwerk, de
onderlinge communicatie en de bereidheid om vanuit de organisatie te helpen. Vanuit die
organisatie is rekening gehouden met het feit dat een groot aantal collega's er al heel wat uren
turnaround op hadden zitten.
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10. Lawine
Door John Van Der Aa
In de gemeente Etterbeek (Brussel) heeft men reeds lang voor de eerste wereldoorlog een
cavaleriekazerne gebouwd, niet voor tanks, maar voor het echte paardenvolk. De bovenste
verdieping van het gebouw, waarin ik enige tijd mocht verblijven als dienstplichtige van het
Belgische leger, was in vroeger tijden een hooizolder geweest. Waarom en hoe het hooi eerst
naar boven moest, kon niemand me uitleggen.
Aan de kop van het gebouw bevond zich een met zink beklede goot van zowat 60 cm breed,
met twee circa 25 cm hoge opstaande randen. De goot was ongeveer 8 meter lang, liep
omlaag langs de kopgevel van het gebouw onder een hoek van zo'n 30 graden en eindigde bij
de hoek van het gebouw op ongeveer 2 meter boven de begane grond. Deze goot had ooit
gediend om balen stro naar beneden te laten en was vanuit onze kamer bereikbaar via een
verf- en raamloze deur.
Op deze voormalige hooizolder was ik ondergebracht, met nog veertien andere muzikanten
van de Welfare, jazz en klassiek bij elkaar. Het was winter en we hadden het allemaal koud.
Het had gevroren en gesneeuwd en als na het nuttigen van de nodige pilsjes het water moest
worden afgegoten, waren de daarvoor bedoelde hurk-W.C.'s weinig comfortabel. De deuren
begonnen een halve meter boven de grond, ze waren maar een meter hoog en bevonden zich
aan de noordzijde van het blok toiletten, je zat of stond altijd in de wind. Bovendien was het
veel te ver. In het Vlaams worden ze gemakken geheten, maar gemak is wat anders.
Alvorens op weg te gaan moest je uit je warme bed komen, je aankleden, een trap zonder
leuning en zonder enige verlichting drie verdiepingen afdalen, met één hand aan de muur.
Eenmaal beneden moest je ongeveer dertig meter door regen, ijs en/of sneeuw lopen en na de
plas weer de gevaarlijke weg terug, uitkleden en weer in de koffer. Het duurde dan minstens
een half uur om weer wat warm te worden. Er was wel een ondernemende hoboïst, die tegen
een vergoeding je bed warm wilde houden, maar daar ben ik nooit ingetrapt want hij wilde bij
je blijven liggen als je terugkwam.
Ter vermijding van het bovenvermelde ongerief werd regelmatig de deur naar de goot
geopend om voor de urinelozing
gebruik te maken van de geheel
volgesneeuwde goot. De naar buiten
draaiende deur bood hierbij enige
beschutting tegen de noordenwind. Het
wit van de sneeuw in de goot begon
gaandeweg meer naar mooi geel te
verkleuren en er hadden reeds enkele
kleine verschuivinkjes plaatsgevonden.
De uiteindelijk onvermijdelijke ramp
voltrok zich op een koude avond tegen
elf uur, ten faveure van de compagnie
sergeant-majoor
(csm)
en
twee
soortgenoten.
Vanuit onze kamer konden we horen, dat ze alle drie dronken waren. Ze stonden tegen elkaar
te schreeuwen, naar later bleek precies onder de uitloop van de goot. De door het vele zoutige
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vocht ontdooide onderkant van de sneeuwlaag liet plotseling los, waardoor de volledige
inhoud van de goot, geraamd op een kubieke meter, zich op de drie ongelukkigen stortte.
De csm brak alle records en bijna zijn benen en stormde minder dan een minuut later onze
kamer binnen. Hij deed het licht aan, keek rond en liep naar de deur van de goot. Hij morrelde
wat aan de deurkruk en schreeuwde ons wakker. Zijn humeur deed zijn maagzweer geen
goed. Alle csm's hebben maagzweren en geen gevoel voor humor.
Wij wisten uiteraard nergens van, waarop hij zich onder het schreeuwen van een hele reeks
verwensingen afvroeg of wij toevallig wisten waarom hij zo naar urine stonk. Normaliter
sprak hij frans, maar in zijn alcoholische toestand was het plat brussels geworden, een heel
interessante vorm van vlaams. De zaak zou tot de bodem worden uitgezocht, maar we
hoorden er niets meer van, tot bij gelegenheid van een ander voorval, dat alsnog aan de
vergetelheid zal worden ontrukt in het volgende nummer van Seconer-nieuws.

11. Je weet dat je in 2005 leeft, wanneer ……:
1.

je per ongeluk je PIN-code intoets op de magnetron.

2.

je in geen jaren “patience” hebt gespeeld met echte kaarten.

3.

je 15 telefoonnummers hebt van een familie met drie personen.

4.

je e-mail stuurt aan de persoon die naast je zit.

5.

je geen contact meer hebt met oude vrienden, omdat je hun e-mail adressen kwijt bent.

6.

je thuis komt en nog steeds de telefoon opneemt met je “werkstem”.

7.

je nog steeds met een “0” begint als je van huis uit telefoneert.

8.

je vier jaar lang achter het zelfde buro hebt gewerkt, maar voor drie verschillende bedrijven.

9.

je baas jouw werk niet kan doen.

10.

je je familie belt om te kijken of ze thuis zijn, terwijl je de oprit op komt rijden.

11.

alle reclame op TV een Internet adres heeft.

12.

het van huis weggaan zonder mobieltje, die je de eertse 10, 20, 40 jaar van je leven niet had, paniek
veroorzaakt en dat je vervolgens terug gaat om hem op te halen.

13.

het eerste wat je ’s ochtends doet is “online” gaan, zelfs voordat je koffie hebt gehaald.

14.

je een “smile” op z’n kant legt om te glimlachen.

15.

je dit leest en glimlacht.

16.

en nog erger, je precies weet aan wie je dit verhaal gaat e-mailen.

17.

je te druk bent om te merken dat er geen nr. 9 bestaat in deze lijst.

18.

je daadwerkelijk omhoog gescrold bent om te checken of er echt geen nr. 9 was.

19.

en je nu om jezelf zit te lachen……………
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12. Olie, olie en nog eens olie (deel 16)
Het benzine tijdperk.
In het begin van de vorige eeuw was de heerschappij van de lampolie in de
geïndustrialiseerde gebieden al flink aan het afnemen. In Amerika en West-Europa hadden
gas en elektriciteit in ieder geval in de steden de lampolie al grotendeels verdrongen. Voor het
platte land bleef er nog een ruime markt over. In het Verre Oosten was er nog een ruime
markt voor lampolie, maar twee nieuwe aardolie producten kwamen steeds meer op de
voorgrond, namelijk benzine en stookolie.
Stookolie.
De stookolie was in Rusland al heel lang het belangrijkste aardolieproduct. Rond 1875 waren
de al eerder genoemde Astrakhan branders verbeterd tot een moderne oliebrander, die men
kon aansteken en die men feller of zachter kon laten branden. Ze werden veel gebruikt op de
raffinaderijen van Bakoe, maar ook bij de Russische spoorwegen, op binnenvaartschepen en
door de Russische vloot in de Zwarte Zee.
Aydon-Selwyn brander
Ook in Frankrijk zocht men naar methodes om de Astrakhan brander te verbeteren. Zelfs
Keizer Napoleon Ш moedigde onderzoekers aan om ook zulke branders te maken voor het
keizerlijk jacht Puebla, omdat de dames van het hof klaagden, dat het roet van dit
kolenstokende schip hun toiletten bedierf. In 1885 ging de Franse vloot over op oliestoken. In
1864 verscheen er in de Times een artikel dat oliestoken een goede zaak zou zijn. Proeven met
oliebranders leidden tot de ontwikkeling van Aydon-Selwyn brander (1883), die de basis
vormde voor de verdere ontwikkeling van olie stoken in Engeland.
Oorlogsschepen
Maar er kwamen ook andere geluiden met betrekking tot olie stoken op de vloot. Eigenaren
van de steenkolenmijnen wezen er op, dat de Engelse Navy over de gehele wereld een serie
kolenbunkerstations had opgebouwd om oorlogsschepen te voorzien van brandstof die
Engeland zelf voortbracht. Oliebronnen waren in Engeland niet aangeboord, zodat in geval
van oorlog de invoering van stookolie een probleem zou kunnen worden.
Oliebunkerstations
Ondertussen ging de ontwikkeling van oliebranders gewoon door en waren er in begin 1900
moderne type branders op de markt gekomen. In 1912 werd de Royal Commission on Fuel en
Oil Engines geїnstalleerd, die er voor moest zorgen dat er over de gehele wereld
oliebunkerstations voor de Navy tot stand kwamen.
Amerika
In Amerika volgde men het verkeerde spoor met betrekking tot oliebranders, door branders te
ontwerpen waarbij de olie eerst moest verdampen. Dit bleek haast onmogelijk en pas in 1910
schakelde de Amerikaanse Marine over op stookolie.
Nico ter Horst

Seconer-sex is zoiets als biljarten met een touwtje.
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13. Roemenië, een Romaans eiland in een zee van Slaven
Rondreis van 15 t/m 25 april 2004 met de HOVO
Door Petra Hoks

15 april vertrek uit Nederland
Na een voorspoedige vliegreis landen we ’s avonds laat op de luchthaven van Boekarest in de
provincie Walachije. We worden opgewacht door Christina, de Roemeense gids die ons
gedurende deze reis zal begeleiden en die voortreffelijk Nederlands blijkt te spreken. Het is al
over twaalven als we in de bus richting Sinaia rijden. Veel valt er onderweg niet te zien, het is
aardedonker. We passeren de oudste raffinaderij ter wereld uit 1880. Om kwart over een
komen we aan in hotel Sinaia in de gelijknamige plaats, waar we worden ontvangen met
koffie en thee met een hapje. Al direct hoor ik dat thee niet een gebruikelijke drank is in
Roemenië. Als een Roemeen thee bestelt zal hem altijd gevraagd worden of hij soms ziek is.
16 april Sinaia
Het eerste dat ik zie als ik ’s
ochtends uit het raam van de
hotelkamer kijk zijn bergen.
Sinaia ligt aan de voet van het
Bucegigebergte. De zon schijnt
uitbundig, maar het is met 16
graden niet bepaald warm. Sinaia
is een drukke plaats. Het is een
heel beroemd wintersportgebied
en wordt ook wel de parel van de
Karpaten genoemd. Vroeger werd
het ook frequent bezocht door de
Hohenzollern die er zelfs een
kasteel hadden, Peles genaamd dat
we vandaag gaan bezoeken. Op
weg hier naar toe rijden we al direct door een heel mooi landschap. Het Pelespaleis, zo
genoemd naar de rivier de Peles, stamt uit de 19e eeuw en is gebouwd in opdracht van de
Hohenzollern koning Carol I in Zuid-Duitse neo Renaissance stijl. Het paleis is momenteel
een museum. We maken onder de deskundige leiding van Christina een wandeling door de
diverse kamers. Ze vertelt dat koningin Elisabeth, de vrouw van Carol I, heel kunstzinnig was.
Zij had als bijnaam Carmen Silva, hetgeen Lied van het Woud betekent. Hun enige dochter
stierf als klein kind aan de gevolgen van roodvonk. Die klap is ze eigenlijk nooit te boven
gekomen. Buiten in de paleistuin staat heel opvallend het standbeeld van Carol I. Er staan nog
veel meer beelden in de tuin. Zo is er ook een beeld van
koningin Elisabeth, zittend op een stoel en een
schitterende fontein die zo uit Italië lijkt te zijn gekomen.
De buitenkant van het paleis is op sommige plaatsen
beschilderd met fresco’s en behangen met ornamenten.
In de middag brengen we een bezoek aan het klooster van
Sinaia. Dit klooster heeft een 17e en een 19e eeuwse kerk.
Bij de oude kloosterkerk staat nog een heel klein kerkje
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dat alleen ‘s winters gebruikt wordt. In de grote kerk is het dan te koud. We bewonderen
binnen in dit kerkje oude fresco’s. In de 19e eeuwse kerk hangt een schitterend borduurwerk,
een epitaaf, gemaakt door koningin Elisabeth. Wel leuk om te vermelden, is dat koningin
Elisabeth vaak in Domburg gelogeerd heeft in een villa van een bevriende industrieel. De
villa staat er nog en heet nu Carmen Silva.
17 april Brasov
We rijden naar Brasov dat al in de twaalfde eeuw door de koloniserende Saxen werd gesticht.
Brasov, of Kronstadt, de naam die de Duitsers de stad gaven, was een bolwerk van de Duitse
reformatie. De Evangelische Zwarte kerk in het centrum van de stad is nog altijd een
imponerend bewijs van de rol die de stad in de regio gespeeld heeft. In Kronstadt woonden de
Saxen binnen de muren en de Roemenen er buiten. Je zou dit eigenlijk een soort apartheid
kunnen noemen. Met de bus maken we een rondrit
door de stad. We komen langs het mooie raadhuis
met in de toren de kroon (Kronstadt) en langs de
Prefektura, (Provinciehuis).
Bij de Zwarte kerk, gebouwd in laatgotische stijl en
zo genoemd na een verwoestende brand in 1689 die
bijna de hele stad in de as legde en waarbij de kerk
ook zwartgeblakerd werd, stappen we uit. De kerk
is gewijd aan de maagd Maria. Heel bijzonder is de
verzameling oosterse tapijten uit de 17e en 18e
eeuw die in de kerk hangt. Het prachtige orgel uit
1839 met zijn 4000 pijpen van de Berlijnse firma Buchholz wordt gerekend tot de grootste
kerkorgels van zuidoost Europa. Op het plein van de kerk staat het standbeeld van Johannes
Honterus die in 1542 de eerste evangelische dienst in de Duitse taal in de kerk hield.
In de middag rijden we naar het Bran museum. Het verhaal gaat dat ooit graaf Dracula hier
een nacht heeft doorgebracht. Het kasteel ligt op de belangrijkste route van Transsylvanië
naar Walachije. De bevolking van Bran heeft het kasteel in 1920 geschonken aan de
Roemeense koninklijke familie die er 27 jaar gewoond heeft en het in die periode aanzienlijk
gerestaureerd heeft.
De tocht gaat door de Karpaten en ik geniet van het mooie landschap. Hoog op de toppen van
de bergen ligt nog sneeuw en tegen de hellingen is het groen van de naaldbomen met daar
tussen de nog kale loofbomen te zien. De wegen zijn heel slecht begaanbaar, vol met kuilen
en gaten. De chauffeur doet verwoede pogingen om de ergste kuilen te vermijden, zodat de
bus vaak in een soort slalom over de weg rijdt.
Majestueus zien we plotseling hoog op een
berg het kasteel voor ons opdoemen. Te voet
beklimmen we de trappen van 60 meter hoog
naar het kasteel. Eenmaal boven is het uitzicht
adembenemend. Binnen worden we door de
diverse kamers rondgeleid. Tegen betaling van
60.000 lei (€ 1,50) mag er binnen
gefotografeerd worden. Wat me opvalt, zijn de
prachtige tegelkachels in de diverse kamers.
Hoog in de toren van het kasteel hebben we een
mooi uitzicht over de Karpaten.
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Het wordt langzamerhand tijd om op weg te gaan naar onze lunchafspraak. Tot halverwege
gaan we met de bus, dan stappen we uit en gaan verder op boerenkarren. Ik moet me goed
vasthouden om niet van de kar te vallen, Holderdebolder gaat het over het slechte wegdek.
Maar sensationeel is het wel.
In het restaurant worden we welkom geheten met paleta (drank) en rookkaas en op de tafels
staat de wijn al voor ons klaar. We krijgen een heerlijke tomatensoep. Het hoofdgerecht
bestaat uit vlees met polenta dat gemalen maïs is. Toe een soort gemarmerde cake en ter
afsluiting koffie. Dit alles voor het onvoorstelbare bedrag van € 6,00.
18 april bustocht naar Pietra Neamt
Wij verlaten al vroeg Sinaia en beginnen aan de lange busreis naar Pietra Neamt. Pietra
betekent steen. Het is bewolkt. We verlaten weldra Walachije en rijden Transsylvania binnen
en komen door het oostelijke deel van de Karpaten waar we door een van de mooiste kloven
van Roemenië, de Bicaz-kloof zullen rijden. Als we door het Hongaarse district Covasna
rijden wijst Christina ons op de typische bouwstijl van de huizen, de kopse kant aan de
straatkant. De huisjes staan dicht op elkaar, maar wel los en er is weinig zicht wat zich binnen
afspeelt. Onderweg zien we steeds bomen die aan de onderkant van de stam witgekalkt zijn.
Dat wordt altijd voor Pasen gedaan en dient om het ongedierte weg te houden, laat Christina
ons weten. Transsylvania is de enige provincie met gas en de gasleidingen lopen
bovengronds. Veel dorpen zijn echter niet aangesloten op een waterleiding.
We maken een koffiestop bij een hotel in de Hongaarse
enclave Dusnatt. Omdat hier veel geneeskrachtige
bronnen zijn is het een kuuroord. Mensen gaan hier naar
toe om te genezen van kwalen aan de lever, nieren en
gal. Het heeft nogal wat voeten in de aarde voor
iedereen koffie heeft. Kennelijk is men niet gewend om
’s morgens vroeg zomaar een buslading mensen van
koffie te voorzien. Ik kijk in de tussentijd wat rond in de
omgeving en ontdek vlak naast het hotel een heel mooi
kerkje met fresco’s op de buitenmuren. Het is een
Roemeens orthodoxe kerk in een Hongaars gebied.
Onderweg passeren we veel boeren met paard en wagen en ook is het heel gewoon dat het
ploegen hier nog gebeurt met een paard in plaats van een tractor voor de ploeg. We komen
door nog een ander Hongaars gebied, Harghita en passeren even later een van de vele verlaten
boerderij complexen, een overblijfsel van de coöperatieve landbouw onder Ceausescu die na
de revolutie direct werd opgeheven.
De Bicaz-kloof, waar we na de lunch aankomen, is adembenemend mooi. De rivier heeft in
het kalksteen een kloof van ruim 300 meter diep uitgesleten. We maken een fotostop en lopen
rond op een marktje. Veel streek gebonden artikelen, zoals houtsnijwerk, bewerkt leer, mooi
geborduurde jasjes en kleden worden hier te koop aangeboden. Wederom voor Nederlandse
begrippen voor weggeefprijzen. Als we weer verder rijden wordt het landschap anders. Van
hoge bergen tussen kloven verandert het naar een meer open landschap met de bergen verder
op de achtergrond. Het stromende riviertje waar we zonet langs reden is inmiddels veranderd
in een brede rivier. De natuur is hier ook al verder dan waar we vandaan komen. Veel bomen
staan al in bloei en ook zie ik de grauwe kleur van de loofbomen op de berghellingen steeds
meer veranderen in een frisse groene kleur.
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Christina vertelt ons het verhaal van de goudschat van 93 ton die uit veiligheidsoverwegingen
in de eerste wereldoorlog vrijwillig naar Rusland gegaan is. Dat goud is nog steeds niet terug.
Aanvankelijk werd door de Russen het bestaan ervan ontkend, maar nu wordt toegeven dat
het goud wel degelijk in Rusland is. Het probleem van teruggave moet nu opgelost worden
door Russische en Roemeense historici. Wat moedeloos vervolgt ze dat Roemenië zo’n rijk
land is wat grondstoffen betreft. Het heeft alles, goud, zilver, koper, mineraalwater, gas, olie,
tin, lood, hout en marmer. Maar ondanks die rijkdom is het land zo ontzettend arm. Het lijkt
wel of niemand het initiatief kan nemen om hier iets aan te veranderen. Ik proef uit de
woorden van Christina een zekere mate van gelatenheid en ook machteloosheid.
Om kwart voor vijf rijden we Piatra Neamt binnen. Wij zijn nu in de provincie Moldavië Het
weer is zonnig maar wel fris. In het hotel worden we ontvangen met een drankje en brood en
zout.
19 april Piatra Neamt
Met stralend weer rijden we die ochtend naar ons eerste bezoek, het Agapia klooster wat een
nonnenklooster is. We zien de nonnen bezig met het weven van tapijten en bewonderen oude
iconen. Het koffiedrinken gaat deze morgen ook alweer niet zo eenvoudig. Op de heenweg
naar het klooster informeert Christina in een klein zaakje of het mogelijk is hier straks koffie
te komen drinken. Dat kan, zo wordt gezegd, maar er is slechts plaats voor 15 mensen en ze
hebben maar 15 kopjes. Achteraf valt het allemaal wel mee. Behalve dat het nogal dringen is
en we lang op onze koffie moeten wachten, kan iedereen uiteindelijk toch zitten en heeft ook
iedereen zowaar een mooi kopje om zijn koffie uit te drinken.
We gaan verder naar een monnikenklooster, het klooster Neamtu. Binnen in de kerk krijgen
we uitleg over de iconen. In het klooster bewonderen we de vele oude handschriften en
bekijken we de drukpersen. Ooit was hier een belangrijke drukkerij. Buiten de muur van het
klooster is een soort baptiserium, lijkt het wel. Het is echter een ruimte waar het water gewijd
wordt. Momenteel doet het dienst als souvenirwinkel. De beschilderingen zijn er niet minder
om. In dit kloostercomplex bevindt zich ook een knekelhuis. Overal om je heen in een nogal
lage ruimte liggen schedels en andere knekels. Ik ga gauw weer naar buiten.
De Karpaten staan bekend om zijn vele hoogvlaktes. De foto
links heb ik uit de rijdende bus genomen. Het geeft een goed
beeld van hoe vlak het landschap soms is. Er is onderweg zo
veel moois te zien en het is allemaal zo bijzonder, niet alleen
het schitterende landschap, maar ook de manier van leven. Ik
denk dat de mensen vergeleken bij het westen minstens 60
jaar achter lopen. Hier is het een normaal straatbeeld om
paardenwagens tegen te komen. De typische boerenmutsen,
van astrakanbont vallen mij ook steeds op.
Na de lunch is er nog tijd over om in Neamt Tirpesti, een typische Moldavisch dorpje, het
Neculai Popa museum te bezoeken. De kunstenaar woont in
zijn eigen museum en is bekend om het maken van allerlei
soorten maskers. Bovendien verzamelt hij van alles en nog
wat. Van munten tot schilderijen, kleding en houtsnijwerk.
Wij kijken rond in zijn huis en worden na afloop getrakteerd
op twee dansen die door kinderen getooid met maskers
worden uitgevoerd. Het zijn een geitendans en een berendans.
Als we denken nu weg te kunnen, hebben we het toch echt
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mis. Of we het willen of niet, er worden vier mensen uit ons gezelschap geselecteerd, twee
heren en twee dames die moeten meedansen. Ze worden door de kinderen meegetroond en
komen vervolgens verkleed met de eveneens verklede kinderen weer naar buiten voor de
dans.
De dag loopt alweer ten einde. Het is nog anderhalf uur rijden naar onze volgende
bestemming, Campulung Moldovenesc in de Boekovina streek.
20 april Campulung Modovenesc
Gisterenavond heb ik nog een foto
gemaakt van uit de hotelkamer. De
Boekovina streek ligt in het noorden
van Roemenië en grenst aan de
Oekraïne.
Wij komen vandaag heel dicht bij deze
grens. We gaan allereerst naar het
houtmuseum, op loopafstand van het
hotel. Christina geeft uitleg over de
verschillende
houten
landbouw
gereedschappen die daar te zien zijn.
Aan het eind van de ochtend vertrekken
we naar het Moldovita klooster met zijn schitterende fresco’s op de buitenmuren van de kerk.
Een gedeelte van de fresco’s op de zuidzijde van de buitenmuur beeldt het beleg van
Constantinopel uit. Door weersinvloeden is er aan de noordkant van de kerk niet veel meer
over van de afbeeldingen. Binnen in de kerk zijn eveneens mooie fresco’s. Merkwaardig is
dat de fresco’s binnen door roet van kaarsen in een veel slechtere staat zijn dan die buiten. De
kerk is in 1532 gebouwd en is gewijd aan de schutspatroon Maria Boodschap.
Ik kan niet genoeg krijgen van het straatbeeld. Je waant
je in de tijd van Ot en Sien. Alle paarden hebben aan hun
hoofdstel een rode pluim om de boze geesten te
verdrijven. Wat je hier ook nog veel ziet rijden zijn
Trabantjes.
We gaan lunchen in La Gata en zitten daar aan lange
tafels waar we bediend worden door meisjes in
klederdracht. In de middag brengen we een bezoek aan
het nonnenklooster Voronet. Het 15e eeuwse klooster is
een Unesco monument vanwege de geschilderde
afbeeldingen op de kloostermuren. Deze verhalen de
bijbelse episodes voor een vroeger grotendeels analfabeet publiek. Ook hier fresco’s aan de
buitenkant van de kerk. Deze fresco’s staan bekend om hun specifieke kleur blauw. Aan de
westzijde is het laatste oordeel uitgebeeld. Door de ogen van Christina gaan we de
voorstelling begrijpen. Binnen in de kerk bewonderen we de iconostase en hoog in de koepel
van de kerk het gerestaureerde fresco van Christus Pantokrator.
21 april Sighisoara
We verlaten de Boekovinastreek en gaan weer in zuidelijke richting naar Transsylvanië. Dit
gebied is sterk beïnvloed door de Duitse en Hongaarse cultuur. Andermaal rijden we door de
Karpaten. De loofbomen op de hellingen hebben in die paar dagen al weer meer kleur
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gekregen. Dit gebied staat ook bekend als het gebied waar graaf Dracula gewoond heeft, of
zoals zijn officiële naam is Vlad Tepes. Niet te verwonderen is het dan ook dat we in zijn
kasteel koffie gaan drinken. Wat aarzelend gaan we naar binnen. De sfeer is geheimzinnig.
We zitten aan lange tafels en allemaal hebben we een placemat voor ons waarop het volgende
gedichtje staat:
You can go anywhere in the castle,
Except for the places with locked doors
Of course, you wouldn’t want to enter.
Omdat we allemaal toch wel nieuwsgierig worden na het lezen van bovenstaande tekst,
mogen we op speciaal verzoek onder leiding van een gids een bezoek brengen aan de kelders
van het kasteel van Dracula. Met kloppend hart dalen we de nauwe donkere wenteltrap af.
Onderweg voelen we steeds iets naar onze benen grijpen. Hevig gegil van het betreffende
slachtoffer. We worden in een summier door kaarsen verlichte kelderkamer gepropt. In het
midden staat, eveneens summier verlicht, een doodskist. De gids vertelt zijn sinister verhaal,
de spanning stijgt en gebiologeerd kijk ik naar de kist. Er liggen beenderen in, wordt ons
verteld en straks zal de kist geopend worden. Ademloos kijken we toe, ik met mijn fototoestel
in de aanslag en met mijn neus op de kist. Dan, in een flits, schiet de kist open en springt er
iemand uit die door de uit afschuw terugdeinzende mensenmassa verdwijnt. Ik schrik zo erg
dat ik een bloedstollende gil geef en laat nog net niet mijn fototoestel vallen. Jammer, geen
foto gemaakt. Einde van de voorstelling…. Nu eerst even bijkomen bij een kopje koffie.
Wij zijn weer terug in de werkelijkheid en rijden langs typisch Saksische huizen en kerken,
een teken dat hier veel Duitsers wonen. De lunch gebruiken we in restaurant Coroana de Aur,
oftewel de Gouden Kroon in Bistrita. Weer in de bus richting Sighisoara vertelt Christina hoe
het was ten tijde van Ceausescu. Wel leerzaam om dergelijke informatie te krijgen van
iemand die het zelf aan den lijve heeft meegemaakt.
22 april Sighisoara en Sibiu
In de ochtend brengen we een bezoek aan het middeleeuwse Sighisoara, of zoals het in het
Duits heet Schäßburg. Deze museumstad werd vroeger de parel van het Zevengebergte
genoemd. Het was een vestingstad van de Saksen. Van de 14 torens zijn er nog 9 over,
waarvan de beroemdste ongetwijfeld de klokkentoren is met het al even beroemde
klokkenspel erin. We lopen rond in dit wel heel pittoreske stadje. We willen ook een bezoek
aan de gotische bergkerk brengen en
moeten daartoe een overdekte trap
van 170 treden beklimmen. Eenmaal
boven blijkt de kerk gesloten en hoe
we ook bellen bij de koster, niemand
hoort ons. De trap is in 1662
gebouwd voor de studenten die op
die manier hun school, die op het
plein bij de kerk staat, gemakkelijk
konden bereiken.
Onderweg naar Sibiu komen we
langs de smerigste stad van
Roemenië,
Copsa
Mica.
De
vervuiler was de chemische industrie
die zich toelegde op de verwerking
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van methaan, waarvan roet voor de fabricage van autobanden werd gemaakt. Sibiu, of
Hermannstadt in het Duits, is een drukke stad. Christina leidt ons rond door het historische
gedeelte. Daarna lopen we op eigen gelegenheid nog wat door de stad. In het oude gedeelte is
men druk bezig met het restaureren van oude gebouwen. Ook in Sibiu zijn veel Duitse
invloeden. Zo heeft de kerk naast de spits vier kleine torentjes, wat kenmerkend is voor een
luthers-evangelische kerk. We lopen even de kerk in.
Heel merkwaardig zijn de daken van sommige
huizen die ogen lijken te hebben. We genieten op
een zonovergoten terras van een heerlijk salade.
Keurig op tijd komen we weer bij de bus aan en
vertrekken richting Sibiel. Vanavond slapen we bij
de boer. Iedereen is heel benieuwd hoe dat zal zijn.
Onderweg maken we nog een stop in het
ooievaarsdorp Kristia. Het dorp is één lange straat
en op werkelijk iedere elektriciteitsmast en op
iedere schoorsteen is een ooievaarsnest.
Onder escorte van een ruiter te paard rijden we
tegen de avond Sibiel binnen. Hier zullen we
vannacht bij de boer overnachten.
Eenmaal in het dorp, worden we welkom
geheten door dorpsbewoners die voor ons een
Roemeense dans uitvoeren. Wat een hartelijk
en bijzonder welkom. Voordat we onze
slaapplaatsen bij de boer te zien krijgen,
brengen we eerst nog een bezoek aan het kleine
kerkje van het dorp waar achter het kerkje in
een klein museum glasiconen uitgestald zijn.
Het is naïeve kunst, maar wel heel specifiek
voor deze streek.
23 april op weg naar Boekarest
We nemen met veel omhelzingen afscheid van onze gastgezinnen. Voor het eerst tijdens de
vakantie regent het, dat valt tegen, maar eenmaal goed en wel in de bus wordt het al gauw
weer droog. We gaan naar het klooster van Cozia. Het klooster werd rond 1396 gebouwd
tijdens de regeringsperiode van de Walaachse vorst Mircea de Oude. Als we bij het klooster
aankomen schijnt de zon weer uitbundig. We
bewonderen de mooie fresco’s en iconen in de
kerk. Het is er bijzonder druk omdat het
vandaag de feestdag is van St. Joris en dat
wordt hier uitbundig gevierd. Kerkgangers
werpen ook munten in de fontein die naast de
kerk staat. We vervolgen onze reis door de
prachtige Karpaten. Overal staan de bomen nu
in bloesem en op de hellingen zijn ook alle
loofbomen volop in blad. Heel bijzonder om
in één week de natuur zo tot volle bloei te
zien komen.
In de middag komen we in Boekarest aan
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waar we prompt in de file staan. Eindeloos lange boulevards met aan weerszijde grauwe flats
zoals je die ook ziet in de steden in Rusland, een overblijfsel uit het communistische tijdperk.
Het is nog een heel eind door de stad alvorens we bij het hotel aankomen. Eenmaal in het
centrum verandert het stadsbeeld drastisch. Schitterende gebouwen overal. Hier zie je
duidelijk dat Boekarest met recht vroeger wel het Parijs van het oosten genoemd werd. Net als
in alle andere grote steden in Roemenië domineert ook in Boekarest de trolleybus het
straatbeeld met zijn wirwar aan kabels boven de weg.
We gaan vanavond naar de opera waar we lopend naar toe gaan. Zowel buiten als binnen is
het operagebouw schitterend in barokke stijl met van die mooie loges rondom in de zaal. We
zien de opera Il trovatore van Giuseppe Verdi. Het Roemeense gezelschap zingt heel mooi,
alleen wij begrijpen er niets van omdat de verklarende tekst in het Roemeens is. In de pauze is
het zoals altijd spitsroeden lopen voor het toilet. Je verwacht toch niet dat in zo’n voornaam
en mooi gebouw het papier op de toiletten ontbreekt. Heel merkwaardig dat we in de pauze
niets kunnen drinken. Na afloop willen we nog ergens wat gaan drinken. Maar, waar?
Christina stelt ons voor aan twee vriendinnen van haar en op hun uitnodiging gaan we met
hen mee. Ze tronen ons mee naar een nogal obscure nachtclub met heel veel lawaai. Goed
bedoeld, alleen niet direct een plek waar je als Hovoïst naar toe zou gaan. Binnen de kortste
keren staan we weer buiten. Uiteindelijk beland ik met nog drie anderen van ons gezelschap
in een soort speellokaal aan de overkant van ons hotel. Heel genoeglijk zitten we met zijn
vieren in het midden van de zaal, aangestaard door het mannelijk gezelschap, de laatste fles
wijn die ze ons kunnen aanbieden, een Riesling, soldaat te maken. En een plezier dat we
hebben…..
24 april Boekarest
We gaan vandaag naar het vroegere Casa Poporului, destijds gebouwd door Ceausescu. Dit
gebouw is een van de voorbeelden van zijn grootheidswaanzin. Met de bus rijden we door het
centrum van Boekarest met zijn schitterend mooie gebouwen richting het volkspaleis. Door
de stad stroomt de mooie Dambovita rivier. Het is een heel gedoe alvorens we door allerlei
controles en detectiepoortjes eindelijk binnen in het paleis zijn en aan de rondleiding kunnen
beginnen. De gids die we zouden krijgen staat op een wel heel militaristische manier ons af te
bekken. Vooral als hij vraagt of iemand van ons gezelschap een wapen bij zich heeft en er een
homerisch gelach opstijgt, wordt ons op een niet mis te verstane manier te kennen gegeven
dat het verboden is te lachen als zoiets gevraagd wordt. Christina wordt woedend en weigert
met deze gids de rondleiding te doen.
Gelukkig krijgen we een andere gids
die heel wat gematigder is en ons
voortreffelijk rondleidt. Christina
merkt nog bits op dat zij al zo vaak
deze rondleiding heeft meegemaakt,
dat ze het zelf ook wel zou kunnen.
Alleen, dat mag niet. De gids vertelt
dat het paleis het op een na grootste
gebouw ter wereld is. Alleen het
Pentagon is groter. De diverse zalen
hebben enorme afmetingen en de
materialen die gebruikt zijn bij de
bouw komen allemaal uit Roemenië.
Om de vloeren te bedekken met de
immense tapijten moesten speciale
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machines
ontworpen
worden,
Het
spreekt
vanzelf dat er binnen niet
gefotografeerd
mag
worden. Aan de muren in
de diverse hallen hangen
immense schilderijen van
onder andere Vlaamse
Primitieven en Rubens.
Als ik dichterbij kom
blijken het posters te zijn
die daar opgehangen zijn
voor
filmopnames.
Enorme
kroonluchters
sieren de plafonds en in de
diverse zalen waar geen
tapijten liggen, zijn de
vloeren
bedekt
met
marmer, vaak uitgewerkt
in de mooiste mozaïeken. Wij gaan ook nog naar het balcon van het paleis en ik verbeeld me
hoe het van hieruit moet zijn om het gewone volk toe te spreken. Het is de bedoeling dat het
gebouw in de toekomst gebruikt gaat worden als regeringsgebouw. Nu wordt het vooral
gebruikt voor vergaderingen en internationale conferenties. Eenmaal weer buiten bekijken we
het gebouw nog maar eens van de overkant en het valt me op dat het westen langzamerhand
voet aan de grond krijgt in Roemenië. Ik denk niet dat iemand het gewaagd had om ten tijde
van Ceausescu de muren met graffiti te bekladden. Ik zie ook de lelijke reclame van fast food
keten Mac Donalds op de mooiste gebouwen. Christina vertelt honderd uit tijdens de rit langs
de diverse belangrijke gebouwen. Zo rijden we over het plein van de Revolutie en komen
langs het gebouw van de vroegere Securidad. Op het gebouw staat nu een reclame van
Johnnie Walker.
Op dit plein is ook het gebouw van waaraf Ceausescu in 1989 op het balkon voor het laatst
het Roemeense volk heeft toegesproken, alvorens met een helikopter afgevoerd te worden.
Voor het gebouw staat een monument ter nagedachtenis aan de vele slachtoffers van de
revolutie.
Als Christina hierover vertelt, zij
was ten tijde van de revolutie
studente in Boekarest, wordt ze zeer
geëmotioneerd en heeft moeite om
verder te praten. Het is nogal wat als
je voor je ogen medestudenten
doodgeschoten hebt zien worden.
Die middag zijn we vrij en we
bezoeken op eigen gelegenheid een
heel klein kerkje, de kerk van de drie
koningen, blijkt later. Als we voor
de deur staan en proberen naar
binnen te gaan komt juist de priester
aanlopen die ons vraagt of we naar
binnen willen. Hij heeft straks een
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trouwerij en is best bereid ons het een en ander over de kerk te vertellen. Hij spreekt correct
Engels, geleerd tijdens zijn studie in Engeland. Ik mag van de fresco’s binnen foto’s maken.
In de oven die op het pleintje voor de kerk staat worden kaarsen gebrand voor de doden.
’s Avonds neemt Christina ons mee naar een openlucht restaurant voor het afscheidsdiner. Het
ziet er een beetje op zijn wienerwalds uit. Het eten is uitstekend, met verscheidene soorten
vlees. Aan het eind van het diner proosten we op Christina, bedanken haar voor haar
voortreffelijk gidsenwerk en iemand van het gezelschap overhandigt haar een envelop met
geld.
25 april van Boekarest naar Amsterdam
We vliegen pas laat in de middag, zodat er nog genoeg tijd voor een stadsrondrit is. Weer
hebben we geluk met het weer. Wij brengen een bezoek aan de kerk van de patriarch die op
een heuvel ligt en uitkijkt over de stad. We gaan naar binnen en zijn getuige van de diverse
ceremoniën die bij het Roemeens-orthodoxe geloof horen. Op het plein zijn luidsprekers
opgesteld zodat het prachtige gezang ook buiten te horen is. We blijven maar kort, want
alvorens naar het Muzeul Satului, oftewel het openluchtmuseum van Boekarest te gaan, rijden
we nog langs een aantal bezienswaardigheden van Boekarest, waaronder een heuse Arc de
Triomf.
Het openluchtmuseum is heel bijzonder. Het laat het leven op het platteland zien in de
verschillende provincies van Roemenië van de 17e eeuw tot begin 20e eeuw in al zijn
verschillende architectonische vormen.
Wij maken nog een laatste stop om met elkaar voor de laatste keer op een zonovergoten terras
wat te drinken en voor wie dat wil een broodje te eten.
Het duurt eindeloos voordat iedereen zijn bestelling heeft. Christina gaat zelfs helpen met de
bediening, bang als zij is dat wij ons vliegtuig zullen missen.
Wij rijden nu echt voor de allerlaatste keer door Boekarest, zien nog even een ‘Russische
suikertaart’, de evenknie van de universiteit in Moskou, en dan zijn we echt op de luchthaven
en nemen geëmotioneerd afscheid van Christina.
Ik kan terugkijken op een leerzame vakantie in een land waar ik weinig tot niets van wist.
Het verschil tussen het platteland en de grote stad is enorm. Tegenover het platteland doen de
steden heel wat moderner
aan en zo op het oog lijkt
alles in orde, maar je moet
niet op de details letten. In
ieder hotel is er wel iets
dat niet functioneert, hetzij
de douche die alleen maar
op het plafond gericht kan
worden, een deur die niet
goed sluit of stopcontacten
die los zitten. Ook is het
heel gewoon dat een
restaurant
serviesgoed
gebruikt waar stukjes af
zijn. En wat te denken van
de abominabele staat van
de
wegen
op
het
platteland.
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14. Personalia
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A. Visser
P.M. Kop
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Overleden

7 november 2004, de heer Freek Trompert

:

:

- 34 -

Contact adressen
LEDEN BESTUUR SECONER
Nico ter Horst
Voorzitter
Goudenregenplein 226
3203 BN Spijkenisse
0181 632418
n_horst@hetnet.nl

Wim van Vliet
Secretaris
Narcissenstraat 12
3181 WT Rozenburg
0181 217203
kooylandt@hetnet.nl

Aad van Biezen
Penningmeester
Kerklaan 136
2912 CL
Nieuwerkerk a/d Yssel
0180 314432

Bas Roos
Alg. administratie
Planetenlaan 105
3204 BR Spijkenisse
0181 616040
bsroos@hetnet.nl

Wim Blok
Pensioenen
Voorstraat 14
4793 EV Fijnaart
0168 464366

Theo Eijkman
Pensioenen en
Coörd. Huisbezoek
Helmersstraat 57
3071 AD Rotterdam
010 4851692
th.eijkman@hetnet.nl

Piet Bout
Redactie Seconer-nieuws
Hoefweg 4a
3233 LG Oostvoorne
0181 482927
BoutPietK@hetnet.nl

Huib Marsman
IT medewerker en
redactie Seconer-nieuws
Zeelelieweg 12
4325 BW Renesse
0111 463654
marsman@zeelandnet.nl

Piet van Kessel
Redactie Seconer-nieuws
Scherpenhoek 80
3085 EG Rotterdam
010 5016851
Kessel.Pa@inter.NL.net

CONTACTPERSOON PERSONEELSZAKEN
Ad van ‘t Zelfde
Telefoon 0181 250389
Postbus 1033
3180 AA Rozenburg
ZelfdeAH@BP.COM

C.A. de Wolf

Doorgeven van mutaties
Telefoon 0181 250357
Postbus 1033
3180 AA Rozenburg
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Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok
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