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Kunst 
 

Als je genoeg hebt is het geen kunst. 

Als je tevreden bent is het geen kunst. 

Als je kerngezond bent is het geen kunst. 

Als je iets namaakt is het geen kunst, 

want kunst is waar er maar één van is. 

Het is de kunst om met wat je hebt en 

wat je bent tevreden te zijn. 

Dan ben je een sieraad voor de samenleving. 

Dan pas kan gezegd worden, 

Gelukkig nieuwjaar. 
 

Bestuur en Redactie Senioren Contact Nerefco 
  
 (Met dank aan Nelie en Herman Zoetemeijer) 
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2.  Wat Seconer en Nerefco bezig houdt 
 

Pensioenen 
 

Door middel van brieven heeft het Seconer bestuur in de afgelopen periode, de directie van 

Nerefco bij herhaling gevraagd om een gesprek. Aanleiding tot dit verzoek waren diverse 

door het bestuur gesignaleerde problemen bij de Stichting Pensioenfonds Nerefco. Het door 

ons gevraagde gesprek heeft tot nu toe niet plaats gevonden. 

Ook hebben we zowel schriftelijk als mondeling, diverse malen tevergeefs gevraagd om een 

vertegenwoordiger van het Senioren Contact Nerefco in het bestuur van de Stichting 

Pensioenfonds Nerefco. We zijn van mening dat daarmee de communicatie zou kunnen 

worden verbeterd.  

Uiteindelijk ontvangt Seconer dan op 29 december 2005 een e-mail bericht van de heer 

Langeweg, voorzitter van het bestuur van Stichting Pensioenfonds Nerefco, waarin hij 

uiteenzet dat het bestuur van het pensioenfonds het erg druk heeft. Dit als gevolg van de 

overgang naar een andere pensioenadministrateur, door de nieuwe pensioen afspraken tussen 

werkgever, vakorganisatie en Ondernemingsraad en de vele wettelijke wijzigingen die op 

komst zijn.  
 

De heer Langeweg besluit zijn betoog als volgt. “Aangezien het bestuur heel veel werk heeft 

en de ontwikkelingen inzake deelnemersparticipatie ook nog niet zijn uitontwikkeld, wil het 

bestuur zich de komende tijd volledig kunnen richten op haar primaire verplichtingen, taken 

en verantwoordelijkheden. Tenslotte gaat het er om dat de pensioenadministratie en 

uitkeringsadministratie goed verloopt en het bestuur uitvoering geeft aan de verplichtingen 

die haar zijn opgelegd in zowel de statuten als reglementen van het fonds, maar ook de vele 

wettelijke verplichtingen die er jegens het fondsbestuur bestaan.” 
 

Op basis van dit antwoord stellen we vast dat er binnen Nerefco kennelijk geen behoefte is 

aan een goede communicatie met het bestuur van Seconer en daarmee met u als 

gepensioneerde. Het bestuur van Seconer zal zich nu op verdere stappen moeten beraden. We 

houden u op de hoogte. 

 

Zorgverzekering 
 

Het Seconer bestuur is door middel van een e-mail door de afdeling Personeelszaken van 

Nerefco op de hoogte gebracht van de nieuwe collectieve Ziektekostenverzekering. Naast de 

informatie die u als gepensioneerde ook heeft ontvangen, staat in de e-mail van Nerefco wat 

er nog meer gaat veranderen. De belangrijkste onderwerpen van de verandering zijn :  
 

• Het contract wordt voor de periode van 1 jaar afgesloten. 

• Na dit jaar zal er vanuit de groep gepensioneerden (BP, Chevron en Nerefco)  
een afvaardiging komen die de onderhandelingen voert voor wat betreft het 
ziektekostencontract. 

• Hierbij zal de afvaardiging door Meeus (die nu ook Nerefco, BP en Chevron 
ondersteunde) worden ondersteund. 

 

In de brief over de nieuwe zorgverzekering die u als gepensioneerden heeft ontvangen, 

ontbreken bovenstaande alinea’s, met als gevolg dat u een beslissing moet nemen op basis 

van onvolledige informatie. In dit verband stelt het Seconer bestuur zich de volgende vragen: 

• Waarom een contract van 1 jaar ? 

• Wie gaat volgend jaar die afvaardiging vormen ?  
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Maar naast deze vragen zitten er ook andere addertjes onder het gras namelijk: 

• De groep waarover gesproken wordt, wordt door de afsplitsing van het actieve 
Nerefco personeel kleiner. 

• Voor de verzekeraars ontstaat hierdoor een groep met een hoog risico (leeftijd 65 en 
ouder) en dat heeft weer gevolgen voor wat betreft de premie. 

 

Dat dit laatste niet denkbeeldig is blijkt uit de onderstaande recente vergelijking tussen de 

ziektekosten premie die u als gepensioneerde bij ONVZ moet betalen en de premie die een 

actieve medewerker van Nerefco aan ONVZ verschuldigd is. 
 

    Nerefco werknemer  Nerefco gepensioneerde 
Basispakket ONVZ  €   81,41   €    85,79 
Aanvullend pakket   €   14,84   €    15,66  
    €   96,25   €  101,45 
Tandfit A   €     9,07   €      9,57 
Premie per maand            € 105,32   €  111,02 
 

Als gepensioneerde betaalt u dus per maand € 5,70 meer dan een werknemer van Nerefco. 

Voor een echtpaar betekent dat op jaarbasis een verschil van € 136,80. 
 

En om het u bij uw keuze nog lastiger te maken het volgende. De afgelopen weken zijn 

Seconer bestuursleden bij herhaling benaderd met vragen over het nieuwe Zorgstelsel. Tijdens 

die gesprekken is gebleken dat gepensioneerden die tot nu toe via Nedasco bij VGZ verzekerd 

waren, een aanbieding krijgen (hebben gekregen) waarin de collectiviteitkorting blijft bestaan. 
 

Eén van de oud-collega’s heeft ons ook gewezen op de mogelijkheid die het CNV haar 50+ 

leden biedt. Via het CNV kan men bij OZ Zorgverzekeringen een 50+ verzekering afsluiten 

waarin kraamhulp en kinderen niet zijn meeverzekerd, maar waarin wel allerlei extra’s zijn 

opgenomen gericht op ouderen. En dat tegen een premie die gelijk is aan de premie die de 

actieve werknemer bij ONVZ betaalt. Overigens is deze polis sinds kort ook beschikbaar voor 

mensen die geen lid zijn van het CNV. Bel voor informatie de OZ infolijn 076 524 35 00.  
 

Op grond van de grote verscheidenheid aan opties is het Seconer bestuur van mening dat zij u 

niet kan adviseren in de keuze van de juiste zorgverzekering. Wel hebben we getracht u met 

het bovenstaande zo goed mogelijk te informeren. Als we u al een advies mogen geven; ga 

niet overhaast te werk met het afsluiten van een ziektekosten verzekering. U hebt tot 1 maart 

2006 de tijd om te kiezen. 

 

bp 
 

 Stichting Pensioenfonds BP (Nederland) 
 

 

In het blad bpnu, een uitgave van de Vereniging van oud BP medewerkers, lazen wij dat BP 

in 2005 tien miljoen euro extra in het Pensioenfonds heeft gestort om de indexering mogelijk 

te maken en tegelijk de dekkingsgraad van het fonds te versterken. 

De Blue Sky Group deelt mee dat het BP pensioen in 2006 op onderstaande data op de bank- 

of girorekening zal worden gestort. 
 

maandag 30 januari  dinsdag 30 mei  donderdag 28 september 

maandag 27 februari  donderdag 29 juni  maandag 30 oktober 

donderdag 30 maart  vrijdag 28 juli   woensdag 29 november 

donderdag 27 april  woensdag 30 augustus donderdag 21 december
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Stichting Pensioenfonds BP 

 

3.  Het blijft moeilijk ! 

 
Door Theo Eijkman 

 

Boven mijn bijdrage aan de vorige uitgave van Seconer-nieuws schreef ik: Een stapje 

verder….. 

Ik was in de veronderstelling dat de perikelen van het Pensioenfonds voorbij waren, maar 

vond het toch nog te gewaagd om als titel op te voeren: De laatste stap. 

En dat was maar goed ook, want de never ending story gaat verder. 

 

In oktober ontving ik een brief van het Pensioenfonds met de mededeling dat ik door een fout 

te veel pensioen had ontvangen. Het bruto bedrag werd daarin genoemd. Het netto bedrag zou 

ik nog te horen krijgen. En inderdaad kwam er in november een bericht met het verzoek het 

daarin genoemde netto bedrag terug te storten. 

 

Dit was voor mij aanleiding om een brief te richten aan het Pensioenfonds die als volgt 

begint: “Geachte …..???.  Ik ontving een anoniem schrijven van u (overigens de derde niet 

ondertekende brief)” enz. en vroeg een specificatie van de bedragen. 

In een wel ondertekende brief kreeg ik als antwoord dat men het niet nodig vond om namen te 

noemen van samenstellers van correspondentie daar iedere medewerker in staat zou zijn om 

alle eventuele vragen te beantwoorden. Inmiddels kwam ik tot de ontdekking dat 

correspondentie gericht aan de Stichting Pensioenfonds BP niet behandeld wordt door het 

bestuur van de stichting, maar door personeel van de Pensioenservice van het 

administratiebureau Blue Sky. 

 

Vervolgens kreeg ik in deze brief de gevraagde specificatie die aangaf dat ik een bedrag van 

A euro onvangen had. Dit had moeten zijn B euro, dus te veel ontvangen (A - B) euro. Toen 

wist ik dus nog niets, zodat ik daarna maar telefonisch contact gezocht heb. Mij is toen 

duidelijk uitgelegd hoe het bedrag was samengesteld. 

 

Met mijn opmerking dat een schriftelijke uitleg bij de eerder genoemde vordering ons tijd, 

geld en moeite had kunnen besparen was men het volkomen eens. Ik kreeg de toezegging dat 

zulke zaken in de toekomst beter geregeld zouden worden. Het klonk echter niet erg 

overtuigend. Ik weet niet hoeveel van dergelijke gevallen zich bij de collega’s hebben 

voorgedaan. Ik hoop dat ook hier de trein weer op de rails staat. 

 

Een ander punt waarvan ik hoop dat het nu opgelost is betreft het toezenden van de diverse 

publicaties van het Pensioenfonds aan de BP-gepensioneerden, zoals statuten, jaarverslag en 

bpnu. Naar aanleiding van onze suggestie in de vorige Seconer uitgave heeft het bestuur van 

het Pensioenfonds onze medewerking gevraagd om de lijst van BP-gepensioneerden compleet 

te maken, zodat nu alle betrokkenen de betreffende stukken kunnen ontvangen. Het is daarom 

wel van belang dat eventuele mutaties aan ons worden doorgegeven. Zie hiervoor de 

Contactadressen op de achterpagina van dit blad. 

 

Willy Vervoort zong in de naoorlogse dagen: “We komen er wel ook al zijn wij er niet.” En 

daar houden we het maar op. 
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4.  “Muur van Henkes” ontdaan van chemische spagetti 

 

 
 

Op de foto de gerestaureerde fresco van kunstschilder Dolf Henkes in de aula van de 
Hogeschool Rotterdam, nadat de onthulling heeft plaatsgevonden door 
burgemeester Opstelten van Rotterdam. 

 
Professor Van ’t Hof is weer puntgaaf evenals zijn scheikunde lokaal en de Nobelprijs 

winnende formule voor osmotische druk. Na zes weken restauratiewerk werd de door Henkes 

(1903-1989) beschilderde muur uit de cafetaria van de voormalige Caltex/Texaco/Nerefco 

raffinaderij op Pernis op vrijdag 16 december onthuld in de aula van de Hogeschool 

Rotterdam op Woudesteijn. 

 

Met de verhuizing van de muur, begin vorig jaar, werd het fresco van de Rotterdamse schilder 

van de sloophamer gered. De restaurateurs hadden behalve aan het vuil dat zich sinds de 

voltooiing van het werk in 1955 op de verf had verzameld, ook een stevige klus aan een 

´spaghetti-gordijn´. 

 “Door de chemische vervuiling waren strepen op het schilderwerk ontstaan” vertelt 

restaurateur Antoinette van de Wal die ook de Henkes doeken in de Kuip onder handen nam. 

“Vooral de egalere stukken waren moeilijk, daar zie je elke pixel”.  

 

Burgemeester Opstelten onthulde met een ruk aan een touw de 19 ton zware muur van zes bij 

vijf meter. “De professor is weer een beetje thuis,” refereerde de burgemeester aan een van de 

voorlopers van de Hogeschool, het Van ´t Hofinstituut. “Ik ben blij dat de muur voor 

Rotterdam behouden is en een mooie plek heeft gekregen,” aldus Opstelten. 

 

Om in de sfeer te blijven kregen de gasten na de onthulling geen champagne, maar een 

reageerbuisje met een chemisch gekleurd drankje. 
 
(Overgenomen uit het Algemeen Dagblad van 17 december 2005.) 
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5.  Jongste 55-plusser in de Nerflex 

 

 
Na zeven jaar is het voor Wim van Vliet zover 
 

Met de aanhef van dit artikel mag u concluderen dat na een looptijd van zeven jaar de 55+ 

regeling van Nerefco verleden tijd en historie is. Een goed moment om deze regeling maar eens 

te evalueren met iemand die er de langste tijd gebruik van heeft mogen maken. Aan het woord 

is Wim van Vliet, tot 1 januari 1999 werkzaam als Maintenance Supervisor op de raffinaderij in 

Europoort. 

 

 
Verhouding 

De 55+ regeling was een onderdeel 

van de grote reorganisatie die op 1 

januari 1999 z’n beslag kreeg. Daarbij 

werd de personele samenvoeging van 

Pernis en Europoort een feit en 

ontstond de gelegenheid om het 

personeelsbestand met circa 250 man 

te verkleinen. De 55+ regeling had 

daarbij tot doel, om voor de 70 

werknemers waarvoor het gezien hun 

leeftijd niet meer de moeite was om 

nog naar ander werk te bemiddelen, 

een oplossing te vinden. Deze slimme 

manier van reorganiseren was waarschijnlijk ingefluisterd door meneer SOLOMON, een man 

die z’n naam gaf aan een efficiëntie onderzoek waarmee diverse grote raffinaderijen met elkaar 

worden vergeleken. Deze meneer Solomon vond blijkbaar dat de verhouding tussen het aantal 

kubieke meters gekookte olie niet in de juiste verhouding stond tot de hoeveelheid eigen 

personeel. 

 

Overheidsfondsen 

Al in 1997 was door Nerefco de keuze gemaakt om een afspiegelingsprocedure te volgen. Een 

nadeel van dat systeem is dat het bedrijf niet zelf kan kiezen wie er van het personeel moet 

vertrekken, maar dat dit wordt vastgesteld op basis van leeftijd, functie en het aantal jaren dat 

men bij de werkgever in dienst is. Voor de werkgever is het echter een voordeel dat er met dit 

systeem allerlei overheidsfondsen kunnen worden aangeboord om die reorganisatie mee te 

financieren, zoals uitkeringsinstanties en dergelijke. Iemand moet heel goed op de hoogte zijn 

geweest van al deze wettelijke voorzieningen, want ze zijn knap gebruikt. Of de reorganisatie 

economisch en qua impact op het achterblijvende personeel ook een win-win situatie heeft 

opgeleverd is moeilijk te beoordelen. 

 

Edelmetaal 

Aanvankelijk leek het dat de 55+sers er zonder kleerscheuren afkwamen. Zij gingen toch 

immers met “pensioen”. Voor diegene die op dat moment 57,5 jaar of ouder was is dat ook 

uitgekomen, maar voor hen die een paar jaar jonger waren heeft deze regeling toch nog voor de 
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nodige trubbels gezorgd. Bijna iedereen onder 57,5 heeft wel weer een poosje werk verricht, 

gedwongen of uit eigen keuze. U moet weten dat de 55+sers bij hun ontslag een vertrekpremie 

mee kregen. Het leek edelmetaal maar voelde koud aan. Zij moesten de aanvulling om tot 80% 

van hun oude salaris te komen, zelf halen bij de uitkeringsinstantie, en dat is een lastige weg 

van veel regels en valkuilen gebleken. 

 

Geluksvogel 

Laten we mijn weg als jongste 55+ser door uitkeringsland eens volgen. Ik was op 1 januari 

1999 pas 55 jaar en 20 dagen oud. Iedereen feliciteerde me en verklaarde me tot de grote 

geluksvogel van Nerefco. Ten opzichte van de vertrekkers die net iets jonger waren dan ik, was 

dat ook zo. Echter, mijn vooruitzicht was vier jaar loongerelateerde WW uitkering, twee jaar 

vervolg WW en 11 maanden uitkering sociale zaken. De collectieve inschrijving bij het GAK 

liep vlekkeloos. Een protestbrief tegen de ontslagaanvraag, gericht aan het adres van 

Arbeidsvoorziening, werd door de werkgever beantwoord. Wat nou privacy! De individuele 

opvolging bij het GAK begon al direct met dwingende brieven, dat het met mijn ervaring en 

kennis geen probleem was om als de wiede weerga weer aan het werk te gaan. 

 

Telefoontje 

Nu is het helemaal niet erg om als je gezond bent je eigen uitkering gewoon zelf te verdienen. 

Maar potentiële nieuwe werkgevers dachten daar anders over. Meerdere malen is mij 

mondeling medegedeeld dat ik of te oud was voor een nieuwe vaste baan of dat de nieuwe 

werkgever niet van plan was de poets die mij door Arbeidsvoorziening en de oude werkgever 

was  gebakken  op  te  lossen.  Dus  restte mij twee en een half jaar lang vier maal per maand te  
 

 
 

Wim werkend op hoog niveau tijdens een van z’n laatste klussen op de FCCU TA 2005. 
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solliciteren bij werkgevers die bepaald niet op mij zaten te wachten. En dit alles onder het 

toeziend oog van de uitkeringsinstantie. Na 3,5 jaar en 150 sollicitatiebrieven, een sollicitatie 

cursus, een nieuw beroepskeuze onderzoek waaruit bleek dat ik 40 jaar geleden de juiste keuze 

had gemaakt en de aanbieding om via de uitkeringsinstantie een boekhoudcursus te volgen 

kwam er een telefoontje van Nerefco. 

 

Zakken vullen 

Er werd gezocht naar iemand die wat plaatselijke bekendheid had voor hulp tijdens een FCCU 

Turn Around. Dit telefoontje kwam na enige voorbereidende besprekingen van een 

sociaalvoelend mens die 55+sers ook polste voor de sloop van Pernis. Het was wel weer even 

wennen tussen al de oud collega´s en contractors die na de reorganisatie de plaatsen van het 

voormalige eigen personeel hadden ingenomen. Allerlei grapjes van collega´s waren ook niet 

van de lucht. Sommige vonden dat ik, terwijl ik toch met “pensioen” was, even de financiële 

zakken kwam bijvullen. Zij vergaten even dat een uitkeringstrekker die gaat werken zijn 

uitkering inlevert. Zij hadden in 1999 ook niet verder nagedacht toen de afspiegeling voor hen 

gunstig uitviel. 

 

Sollicitatiespook 

Een mooi bijverschijnsel van het weer werken was, dat de einddatum van zes jaar WW 

opschoof, want na deze einddatum gaat een WW uitkering over in een uitkering van Sociale 

Zaken met al zijn extra verplichtingen. Mijn werkperiode verkleinde tevens de kans dat tijdens 

een eventuele sociale zaken periode ook mijn vrouw sollicitatieplichtig zou worden. De 

voornoemde uitkering is namelijk voor 50% aan iedere partner afzonderlijk. Mijn vrouw zou 

dan haar vrijwilligerswerk moeten opgeven! Ook anderen zagen de voordelen van mijn 

tijdelijke terugkeer op het terrein van Nerefco. Zij hebben mij geholpen om bovengenoemd 

doel te bereiken. De tijdelijke opdrachten werden nog drie keer herhaald waardoor ik in totaal 

twee jaar werk heb mogen verrichten. Ondanks al dat werken bleek bij terugkeer naar de WW, 

dat het sollicitatiespook door wettelijke veranderingen toch weer opdoemde. 

  

Code of conduct 

De laatste stunt op sollicitatie gebied beleefde ik na de vier weken werkperiode tijdens de TA 

van 2005. Ik vergat tijdens die weken twee keer te solliciteren omdat ik dacht dat het niet nodig 

was gedurende werk. Ik was niet uitgeschreven maar ook ontving ik geen uitkeringen. Het 

UWV corrigeerde dat en dreigde met een boete. Ik belde iemand om de sollicitatie te herstellen, 

maar dat werd niet gewaardeerd. De betreffende persoon had kennelijk net een code of conduct 

getekend. Opvallend was de positieve hernieuwde kennismaking tijdens het werk met oud 

collega’s. Werken kun je nooit alleen, je hebt hulp nodig en de voor mij bekende wegen uit 

1999 waren veranderd. Dankbaar heb ik gebruik mogen maken van hulp door collega´s bij wie 

je blijkbaar in het verleden credit had opgebouwd.  

 

Ergernis 

Als eindconclusie na zeven jaar 55+, stel ik vast dat het een vervelende ervaring is geweest. Je 

wordt zowel bij de werkgever als door de uitkeringsinstantie gebeten door mensen waar je nooit 

echt mee in gesprek komt. Als ik zelf een keuze had mogen maken was ik gewoon blijven 

werken tot m’n zestigste jaar en dan met Nerflex gegaan. Ik realiseer me ook dat die weg in de 

snel veranderende organisatie niet eenvoudig zou zijn geweest. Het was een aparte tijd met wat 

ergernis, waar ik zonder financiële kleerscheuren doorheen ben gerold. Vroeger potte ik die 

ergernis op, maar ik heb geleerd dat het beter is om ze uit te spreken. Dat heb ik ook gedaan, 

soms tot verveling van anderen.  
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Mooie ervaringen 

Maar ik heb ook heel mooie momenten beleefd. Veel vrijwilligerswerk heb ik mogen uitvoeren 

zoals penningmeester van het Rozenburgs Mannenkoor inclusief de organisatie van een 75-

jarig jubileumconcert in de Doelen te Rotterdam. En reizen als begeleider van licht 

verstandelijk gehandicapte mensen. (dat een techneut daar ook toe in staat is.) Maar verder ook 

als buurtbus chauffeur en secretaris/adressenadministrateur van uw Stichting SECONER. Drie 

maal een ROPARUN met een flinke opbrengst voor hulp aan kankerpatiënten. Het zijn mooie 

ervaringen die niemand mij afneemt. 

 

Dank 

Met dank aan diegenen binnen Nerefco die het mogelijk hebben gemaakt om mijn gang naar 

sociale zaken niet te hoeven maken, besluit ik met de hoop dat het nooit meer nodig zal zijn om 

een reorganisatie op deze wijze te laten plaatsvinden. 

 

Wim van Vliet 
 

 

 

 

Bep en Wim van Vliet in de tuin van hun woning in Rozenburg. 
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DE TELEGRAAF 
 

Mensen, hoe het regent zeg! 

Het regent pijpestelen. 

Ik zie nog nauwelijks de weg. 

En ik ben maar één van velen. 

Daarbij nog de ervaring 

Van een dooie vis. 

Waarschijnlijk is 't een haring, 

Die ergens afgevallen is. 

 

De volgende morgen, bij het lezen 

Van het bovenstaande blad, 

Begon ik lichtelijk te vrezen, 

Dat men wat overdreven had. 

Daar tussen Emmeloord en Lemmer, 

Naar ik in het dagblad las, 

Een bekende oceaanzwemmer, 

Dood op straat gevonden was. 

 

John Van Der Aa 

 

 

 

6.  Olie, olie en nog eens olie (slot) 

 
Door Nico ter Horst 

 
Kraken 

Ondanks de steeds verbeterde raffinagemethoden, kon er niet meer benzine uit de aardolie 

worden gehaald dan er van nature inzat. Een antwoord op de grotere vraag naar benzine is dan 

ook gerealiseerd door de olie te “kraken”. Dergelijke kraakprocessen waren al langer bekend. 

In 1890 stelde een zekere heer Pielsticker voor om dergelijke “kraak” olie te maken met 

behulp van een buizenoven. In 1932 bracht UOP (Universal Oil Products) haar Dubbs 

patenten in de markt, zodat alle grote oliemaatschappijen in de Verenigde Staten daar gebruik 

van konden maken. Dit waren allemaal patenten betreffende het zogenaamde “kraken in de 

vloeistof fase”, wat wil zeggen dat men de verhitte grondstof onder druk hield om haar 

vloeibaar te houden. 

 

Aardgas 

Een andere factor werkte ook mee om de benzineproductie op te voeren: de winning uit 

aardgas. Naarmate men aardgasbronnen inschakelde om de gas voorziening in de steden te 

ondersteunen, begon men op grote schaal het aardgas te “wassen”. Men deed dit door het gas 

met een zware oliefractie te mengen waardoor het gas werd ontdaan van vloeibare en 
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zwaardere bestanddelen, die dan later aan de benzine kon worden toegevoegd. In het begin 

gaf dit nogal war problemen omdat de verdampingsverliezen tijdens de opslag groot waren. 

Door de constructie van een zogenaamde stabilizer (1918-1924) bereikte men een betere 

scheiding tussen gasvormige en vloeibare bestanddelen van de behandelde aardgassen. Het 

bleek dat men met deze stabilizer zuiver propaan en butaan kon maken. Deze producten 

vonden al snel een markt voor huishoudelijk gebruik en voor het lassen. Verder bleken 

propaan en butaan ook van grote waarde als grondstoffen voor de chemische industrie. 

 

Naar een petroleum chemie 

In de jaren twintig waren vrijwel alle grote oliemaatschappijen begonnen om naast de 

bestaande bedrijfslaboratoria op de raffinaderij, ook instellingen op te zetten waar de uit 

onderzoek verkregen resultaten zorgvuldig werden bestudeerd. Men verzamelde nieuwe 

gegevens over de industrie en de gebruikte methodes om hiermee nieuwe producten en 

verbeterde methode’s te ontwerpen. Hierdoor werd het mogelijk om aan de vraag naar 

benzine met een hoger octaangetal te voldoen. Het bleek dat men hoogwaardige benzines kon 

bereiden door niet in de vloeistoffase maar in de gasfase te kraken. Men verdampte de 

kraakgrondstof en verhitte die tot zeer hoge temperaturen. Zonder drukverhoging van 

betekenis bereikte men dan de gewenste omzetting van bijvoorbeeld laag- in hoogwaardige 

benzine met onder andere een veel hoger aromaatgehalte. Door deze werkwijze werd het 

bouwen van dure apparaten die bestand waren tegen hoge temperaturen en drukken niet nodig 

en werd het naftakraken en het reforming procédé ingevoerd. Tot op de dag van vandaag 

worden deze, in de vorige eeuw verbeterde raffinageprocessen, nog steeds toegepast. 
 

Nico ter Horst 

 

 
 

 

 

Van de redactie 
 
In het nummer van 15 september 2000 publiceerden wij de eerste aflevering in de 
serie “Olie, olie en nog eens olie”. Inmiddels heeft Nico er 20 afleveringen opzitten en 
is hij voor wat betreft de olie geschiedenis aan het eind van z’n latijn. Elke keer 
opnieuw keken we met belangstelling uit naar zijn altijd weer interessante bijdrage. 
En wat ook altijd opviel, je hoefde Nico nooit te vragen waar zijn bijdrage bleef, op 
het moment dat je er aan dacht had hij ‘t mailtje al verzonden. We bedanken Nico 
voor de 20 afleveringen “olie”, en hopen dat hij weer een nieuwe inspiratiebron weet 
te vinden. 
 
 

 

 

 

 

Theorie en Praktijk 
 

Het verschil tussen theorie en praktijk is dat daar in theorie geen 

verschil tussen is, maar in de praktijk meestal wel.
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7.   Konijn 

 
Door John van der Aa 

 
Tijdens een ritje door Noord-Brabant werd het rond het middaguur tijd om wat te eten en 

toevallig was ik niet ver van een gemoedelijk bruin cafeetje, waar ik vele jaren geleden tijdens 

een fietstocht met mijn vader een verfrissing had genoten. Ik had er de kleine omweg voor 

over om die herinnering terug te zien. 

 

Het was er ingrijpend veranderd. Het was geen bruin café meer. De houten vloer was er nog 

wel, maar de hele zaak was belegd met kamerbreed groen tapijt. Er was een heel moderne bar 

die was voorzien van een internationale verzameling dranken. In een hoek bevond zich een 

klein podium, met daarop een drumstel, een paar luidsprekers, een paar microfoons en een 

versterker. De zaak werd uitgebaat door een echtpaar van rond de vijfendertig. Er waren maar 

zes klanten in het etablissement. 

 

Ik zette mij aan de bar en bestelde een oude klare, waarop een op een belendende kruk 

gezeten, ietwat rommelig uitziende man opmerkte, dat meer jonge dan oude jenever wordt 

gedronken. Dit was aanleiding tot een conversatie, die via drank, de warmte, de droogte en 

zijn ongehuwde staat, belande bij Korea, waar hij als vrijwilliger aan een oorlog had 

deelgenomen. Na zijn ongeschonden terugkeer had hij, afgezien van dagelijks cafébezoek, 

nog geen hem aansprekende bezigheid kunnen vinden. 

 

Plotseling onderbrak hij zijn relaas en vroeg de kastelein of het konijn al klaar was, waarop de 

vrouw uit de aanpalende keuken riep, dat het nog tien minuten zou duren. Bij herlezing van de 

kleine kaart bleek deze geen konijnenbout of daaraan verwante consumpties te bevatten. 
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Korea legde uit, dat hij de vorige dag een buurman had geholpen bij het schoonmaken van 

konijnenhokken, waarbij hij een groot konijn had laten vallen. Het arme dier had 

verschillende poten gebroken en moest worden afgemaakt. 

 

De buurman, die nooit zijn eigen konijnen at, verlangde schadevergoeding en nadat deze na 

veel heen en weer gepraat was geregeld, werd het konijn eigendom van Korea. Daar hij als 

alleenstaande de kunde noch de faciliteiten bezat om een konijn te braden, had hij het naar 

zijn stamcafé gebracht, waar werd afgesproken dat de vrouw het zou braden; hij zou een stuk 

krijgen en het echtpaar de rest. 

 

Ik merkte op, dat het mooi geregeld was en bestelde voor hem en mijzelf nog wat te drinken. 

Na "proost meneer" informeerde hij nog maar eens naar de voortgang in de keuken, eraan 

toevoegend "breng ook een stukske voor deze meneer mee!" 

 

De herbergier vond dit idee niet zo geslaagd en zei "da' ga niet, da's niet volgens afspraak". 

En aldus Korea: "het is mijn konijn, ik heb ervoor betaald en ik maak uit of ik iemand een 

stukske wil geven", waarop de vrouw zich uit de keuken repte en op luide toon verklaarde 

"dat had ge een paar uur geleje motte zegge, dan hadde ge't weer mee kunne neme!" 

 

De onenigheid nam hand over hand in hevigheid toe. De overige aanwezigen volgden de 

schermutselingen met belangstelling. Ik begon me nogal opgelaten te voelen en probeerde 

ertussen te krijgen, dat ik bij mijn binnenkomst niet kon bevroeden, dat men hier dagelijks 

een gevallen konijn zou serveren. Ik was gekomen om een uitsmijter of een omelet of zoiets 

te eten. 

 

Na veel geharrewar werden zij het op onverklaarbare wijze eens. Ik zou een stuk krijgen ten 

koste van de portie van Korea. Weigeren durfde ik niet want de man was nog voldoende 

opgewonden. De vrouw keerde terug naar de keuken en zette even later twee borden, elk met 

een flinke bout, op de bar. 

 

De gulle gever bestelde er voor mij en zichzelf nog wat te drinken bij, pakte het bestek uit het 

opgerolde papieren servetje, keek naar mijn bord en stelde vast, dat ik er wel wat brood bij 

zou lusten. "Sjaak, breng er voor die meneer een botterammeke bij", riep hij. De baas leek 

eerst te willen weigeren, maar wilde omwille van enig brood geen nieuwe oorlog in zijn zaak. 

Hij haalde brood en zette dat op een bordje voor mij neer, weifelde even, ging terug naar de 

keuken en bracht een potje boter mee, dat hij net iets te hard naast het brood deponeerde. Hij 

keek daarbij veelbetekenend naar de heer Korea. 

 

Ik stak niet onder stoelen of banken, dat de Brabantse gastvrijheid aanzienlijk groter was dan 

die van andere gewesten en dat ik nog nooit zo'n lekker konijn had gegeten. Dat was waar, 

want ik had echt nog nooit konijn gegeten. Om wat terug te doen bood ik de kastelein, zijn 

vrouw en Korea een drankje aan. Mogelijk dank zij het prijzen en dit kleine rondje werd mijn 

bord, dat intussen alleen nog een bot bevatte, weggehaald en vervangen door een schoon bord 

met weer een flink stuk konijn met wat brood. "Er is toch zat", zei de vrouw. Ik dacht dat het 

wel een Vlaamse Reus moet zijn geweest. 

 

Toen alles op was liep het tegen half twee. Ik vroeg om de rekening, betaalde zes drankjes, 

toentertijd maar Fl 7,60, maakte er negen gulden van en bedankte alle betrokkenen. Bij de 

deur riep ik "tot ziens", beantwoord door hun "houdoe!" 

 



 - 14 - 

8.  To whom it may concern 

 
Onder deze aanhef ontvingen wij een brief van mevrouw Ine Paap. Zij woont in  

Australië in de plaats Wyee en heeft in het verre verleden, als collega van Koos 

Boswinkel, voor BP gewerkt. 

Via het contact met Koos is mevrouw Paap ons blad gaan lezen, tot aan het moment dat 

de postbezorging in gebreke bleef en het blad als onbestelbaar werd terug gestuurd. 

Op verzoek van de redactie heeft Koos Boswinkel het een en ander onderzocht, waarna 

de onderstaande brief en het aansluitende krantenbericht ons opheldering verschaftte.  

 

 

13th Oktober 2005 
Geachte heer, 
 
Ik wil me verontschuldigen voor het terugsturen van het blad Seconer-nieuws. Ik had 
er geen idee van wat er aan de hand was, hoewel ik me al afvroeg waarom ik in 
minstens 2½  maand geen post meer had ontvangen. Iedereen in Wyee vroeg zich 
dat overigens af. 
Uiteindelijk ontving ons postkantoor een bericht van het postkantoor in Charmhaven, 
het kantoor dat verantwoordelijk is voor de bezorging in Wyee. In dat bericht werd 
verteld dat de postbode zijn ontslag had gekregen omdat hij de post als onbestelbaar 
terug had gestuurd en de inhoud van de pakketpost voor eigen gebruik opende. 
Inmiddels hebben we weer een competente vrouwelijke postbode. 
Ik was verrast door het telefoontje van Koos Boswinkel die mij de vraag stelde of ik 
soms was verhuisd. Tot nu toe nog niet, was mijn antwoord. 
Ik sluit een krantenknipsel bij met een artikel over een postbode in Sydney. Het is 
hier al eerder gebeurd en twee keer eerder in Turramurra (Sydney) waar ik gewoond 
heb. 
Ik hoop dat hiermee de situatie is opgehelderd en dat het niet meer zal gebeuren, 
nogmaals mijn excuses.  
 
Met de hartelijke groeten, 
Ine Paap 
17 Collungra street 
Wyee NSW 2259 Australia 
 

 

Postman who failled to 
deliver 
 

By BRAD CLIFTON 
 

Het is de trots van de rechtgeaarde postbode dat hij/zij 

onder alle weersomstandigheden en zonder mankeren 

de post bezorgt. 

Maar bij Frazer Clayton, een postbode uit Sudney, 

leidde de behoefte om tijdens zijn ronde uit te rusten, 

tot een stapel van 1500 poststukken die in en om zijn 

huis lagen, inclusief een stapel onder z’n bed. In de 
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Downing Centre Local Court bepleitte de 21-jarige postbode z’n onschuld ten aanzien van de 

zes ten laste gelegde aanklachten. De politie verklaarde dat Clayton in oktober was begonnen 

met het bezorgen van de post in 17 straten in Leichhardt. In januari en februari dit jaar werd 

buiten zijn huis een bos van 47 brieven gevonden. Een grondig onderzoek resulteerde in nog 

eens 810 poststukken. Sommige van de poststukken waren afgestempeld in november en 

december 2004 wat betekent dat de post al geruime tijd was achtergehouden voordat hij op 

straat was gegooid. Ongeveer een kwart van de stukken was geopend en bij sommige ontbrak 

de inhoud. 

 

Het politie onderzoek in het gebied waar Clayton de post bezorgde leidde er toe dat er bij hem 

een huiszoeking werd gedaan. Daarbij vond de politie 33 postzakken gevuld met 1569 

afzonderlijke poststukken. Sommige zakken lagen, afgedekt met een deken, onder z’n bed. 

Hierop werd hij gearresteerd en verhoord. Hij verklaarde dat hij ongeveer vijf maanden na 

zijn aanstelling, poststukken die hij door tijd gebrek niet kon bezorgen, mee naar huis is gaan 

nemen met de bedoeling, ze na wat te zijn uitgerust, in zijn eigen tijd te gaan bezorgen. 

Clayton ontkende dat hij brieven had weggegooid, maar voegde er aan toe dat waarschijnlijk 

zijn partner ze bij het schoonmaken had weggegooid. Ook ontkende hij poststukken te hebben 

geopend. “Waarschijnlijk zijn ze opengemaakt door m’n twee jaar oud dochter, of ze zijn 

beschadigd door de soorteermachine” aldus Clayton. 

Een woordvoerder van de Australisch post verklaarde, samen met zijn excuses, dat de post na 

de arrestatie van Clayton zonder haperen is bezorgd. 

 

(Redactie Seconer-nieuws: de uitspraak van de rechter is ons niet bekend.)  

 
 

BANKEN IN BEWEGING 
 

Het bijkantoor van De Bank, 

Waar ik lang reeds een rekening had, 

Is verhuisd naar een ander filiaal, 

Waarvoor ik de heren niet dank. 

Nu valt er plotseling een gat. 

Einde van het verhaal.  
 

Mijn rekening is opgeheven. 

Ik ben nu bij het postkantoor, 

Dat handelt in zegels en prenten 

En wat ze verder nog uitgeven. 

Daar kom ik niet voor. 

Op de giro staan mijn centen. 
 

Nu gaat het gerucht, 

Dat het postkantoor wordt opgeheven. 

Dan sta ik nogmaals voor het blok. 

Zodat ik verzucht, 

Dat ik moet leren leven 

Met centen in een ouwe sok. 
 

John Van Der Aa 
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     9.   Anekdote  
 

 

De Oliecrises 
 

Halverwege de jaren zeventig werden we in Nederland geconfronteerd met de Oliecrises. We 

herinneren ons nog allemaal de autoloze zondag en de benzinebonnen van Joop den Uyl. Een 

voor Nederland ongekende paniek die niet gebaseerd was op een daadwerkelijke schaarste, 

omdat de Mammoettankers buitengaats voor Hoek van Holland in rijen van vier lagen te 

wachten om binnen te mogen komen om gelost te worden. 
 

Eind resultaat van die paniek was dat iedereen ging hamsteren, van kleine consument tot 

groot verbruiker in de petrochemie, iedereen vrat zich vol. De raffinaderij op Europoort 

draaide op volle toeren waarbij op de oude crude units doorzetten van 140 procent werden 

gehaald. Dat je het fornuis naar onze lieve heer stookte maakte niet uit, er werden immers 

super winsten gemaakt. 
 

En zoals aan alles, ook aan die paniek kwam een eind. De samenleving begon door te krijgen 

dat er voor paniek geen enkele reden was waardoor de afzet van olieproducten stagneerde, 

opslagtaks barstens vol raakten en de doorzet op de units steeds verder terug gebracht moest 

worden. Dit laatste ging op de Europoort zover dat er na verloop van tijd units werden 

stilgelegd en dat uiteindelijk de hele proces area, bijna een 

jaar lang buiten bedrijf werd gesteld. 
 

Het gevolg hiervan was dat de Operators niets meer te doen 

hadden. Je zou verwachten dat er nu paniek onder de 

operators zou uitbreken ….. maar nee hoor, geen enkel 

probleem. Als alternatief werden er allerlei 

werkverschaffingsprojecten opgezet. En of het de gewoonste 

zaak van de wereld was, er werden kubieke meters verf aan 

fornuizen verspild. Mobile gebouwtjes werden er neergezet 

om de werkeloze operator bezig te houden met zogenaamde 

trainingsprogramma’s en als je een potlood kon vasthouden 

dan mocht je procedures gaan schrijven. In dat laatste is men 

bij BP trouwens altijd al goed geweest. 
 

In die zelfde tijd was er een stookolietank overgelopen; niet 

zo’n beetje ook. De hele tank en de omgeving waren 

helemaal zwart en er lag wel anderhalve meter stookolie in de tankput. Geen nood: operators 

genoeg! Er werden vrijwilligers gevraagd om de tank schoon te maken en vier man, van Oil 

Movement en van de units, zouden het werk gaan doen. Er werd een laag van 5 meter water in 

de tank gepompt en tot een graad of 60 opgewarmd. Met dit warme water werd de klus 

geklaard; het heeft vele weken, maanden, geduurd voordat het klaar was.  
  
En ook al riep Ome Joop ons via de televisie toe dat het nooit meer zou worden als vroeger, 

we bleven het allemaal heel normaal vinden. 
 

Je vraagt je wel eens af hoe we vandaag de dag op zo’n situatie zouden reageren.  
  

PB/HM 
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10.  Ziek van het nieuwe Zorgstelsel 
 

Per 1 januari 2006 komt er één zorgverzekering voor iedereen. 

De Basisverzekering. 

  

De verschillen tussen particuliere- en ziekenfondsverzekering komen te 

vervallen. Het is één Basisverzekering voor iedereen, en dus ……… met gevolgen 

voor iedereen! 

  

Ben je nog niet (helemaal) op de hoogte van de komende veranderingen met 

betrekking tot dit nieuwe Zorgstelsel, lees dan hieronder de op luchtige en 

duidelijke wijze weergegeven veranderingen.  

  

Aan het einde van deze opsomming, weet je precies waar je aan toe bent ☺ 

  

✓     De fysiotherapeut knijpt er tussenuit; 

✓     De logopedist is sprakeloos; 

✓     De podotherapeut zit met kromme tenen; 

✓    De KNO-arts krijgt er een brok van in de keel, voelt zich bij de neus   

genomen en wordt een oor aangenaaid; 

✓     De oogarts ziet het somber in; 

✓     De neuroloog krijgt er de zenuwen van; 

✓     De verloskundige zit met de naweeën; 

✓     De gynaecoloog baart het zorgen; 

✓     De uroloog voelt aan zijn water dat dit niet goed gaat; 

✓     De anaesthetist is knock-out; 

✓     De cardioloog aanschouwt het met bloedend hart; 

✓     De dermatoloog krijgt er kippenvel van; 

✓     De geriater krijgt er grijze haren van; 

✓     Voor de chirurg snijdt het mes niet meer aan twee kanten; 

✓     De hematoloog wordt het bloed onder de nagels vandaan gehaald; 

✓     De gastro-enteroloog heeft er zijn buik van vol; 

✓     De internist wordt binnenstebuiten gekeerd; 

✓     De diëtiste kan geen pap meer zeggen; 

✓     De psychiater snijdt het door de ziel; 

✓     De traumatoloog ergert zich bont en blauw; 

✓     Voor de apotheker is het een bittere pil; 

✓     En de tandarts? Die ziet er geen gat meer in. 

  

Oh ja … en de patiënt? Die is er goed ziek van! 
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11.  Van de PV-Zeevissektie 
 

Door Arie van Gelder 
 

Het afgelopen jaar 2005 zijn we als Zeevissektie twaalf keer actief geweest. We hebben gevist 

van diverse stranden zoals Hoek van Holland, Westenschouwen en in het Europoort gebied in 

diverse havens en kanalen. Vanaf de kant was de vangst vaak matig. 

 

Vanaf diverse boten hebben we vijf keer op zee gevist. Hoofdzakelijk was dit geankerd vissen 

waarbij de vangsten aan onder andere schar, wijting, tong en gul zeer goed waren. Ook de 

gebruikelijke makreeltrip hebben we dit jaar gedaan. 

 

 De stemming was ook dit jaar weer opperbest! 

 

We vissen dan wel wedstrijden, maar op een relaxte manier, absoluut niet fanatiek en met veel 

tijd voor een bak koffie en een ‘praatje’. Overigens is men niet verplicht om met de wedstrijd 

mee te doen. Je kunt ook ‘vrij’ mee vissen. 

 

 We kunnen nog wel wat leden gebruiken, ze zijn zeer welkom. 

 

Men hoeft niet mee te doen in wedstrijd verband of met alle activiteiten. Beginners kunnen 

we wegwijs maken met de uitrusting of de aanschaf daarvan. Ook kunnen we behulpzaam 

zijn met de uitleg van de diverse vistechnieken. 

 

Een introducé zoals een familielid of een kennis is in principe welkom. 

 

De zon onder zien gaan aan het strand, een keer flink uitwaaien, een gezellige boottrip maken, 

dit alles geeft veel positieve energie. 

 

Voor inlichtingen of aanmeldingen kunt u terecht bij Arthur van Tienen telefoon 010 4750342 

en Arie van Gelder telefoon 0181 641047. 

 

Voor 2006 hebben we het volgende programma samengesteld: 
 

Vrijdag 27 januari M.S. Sirius, Noordzee, ankervissen, binnenhaven Stellendam 07.00 uur. 

(Tevens prijsuitreiking 2005.)   

Zaterdag 25 februari Calandkanaal, 08.00 tot 13.00 uur, café-rest. Veerheuvel 07.00 uur. 

Zaterdag 18 maart Amazonehaven, 08.00 tot 13.00 uur, café-rest. Pionier 07.00 uur. 

Vrijdag 28 april  M.S. Sirius, Noordzee, ankervissen, binnenhaven Stellendam 07.00 uur. 

Zaterdag 27 mei Stenen Glooing Maasvlakte, 19.00 tot 23.00 uur, café-rest. Pionier 17.30 uur. 

Zaterdag 24 juni Dintelhaven, 11.00 tot 15.00 uur, café-rest. Pionier 10.00 uur. 

Zaterdag 16 september Waterweg, 19.00 tot 23.00 uur, café-rest. Veerheuvel 17.30 uur. 

Vrijdag 20 oktober  M.S. Sirius, Noordzee, ankervissen, binnenhaven Stellendam 07.00 uur. 

Zaterdag 25 november Hoek van Holland, 19.00 tot 24.00 uur, 

BP tankstation tussen Vlaardingen en Maassluis rijksweg 17.30 uur. 

Zaterdag 16 december Calandkanaal, 08.00 tot 13.00 uur, café-rest. Veerheuvel 07.00 uur. 

 

Van de 10 wedstrijden gelden de 6 beste. 

 

Deelnemers betalen € 4,-- per kantwedstrijd en tussen de € 15,-- en € 20,-- per bootwedstrijd. 

Niet PV leden die met de competitie mee willen doen betalen € 22,-- voor de hele competitie, 

dit is evenveel als de leden van de PV die dit ook jaarlijks betalen. 
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Degene die niet met de competitie mee willen vissen betalen een hoger inschrijfgeld voor 

zowel het kant al het bootvissen. 

 

Het inschrijfgeld van de kantwedstrijden en een deel van de bootwedstrijden komt ten goede 

aan de prijzentafel. 

 

Let op: we vissen vanaf nu alleen op centimeters, dus niet meer op aantallen. Alleen vis van 

boven de 15 cm telt. 

 

Inschrijven op maandag-/dinsdagavond voor de wedstrijd bij Arthur van Tienen 010 4750342 

tussen 19.00 en 22.00 uur of bij Arie van Gelder 0181 641047. 

Na dinsdagavond worden er geen inschrijvingen meer geaccepteerd, dus wees er op tijd bij. 

 

Voor aas moet u zelf zorgen. 

 

 

12.  Bowlen in Spijkenisse 
 

Al heel wat jaren wordt er in het Spijkenisser Bowling Centrum gebowld op recreatieve basis 

door gepensioneerden van Nerefco en van de vroegere maatschappijen Chevron en Texaco. 

Door vergrijzing is het aantal deelnemers de laatste tijd sterk verminderd. 

 

Er is dus plaats voor nieuwe, jong gepensioneerden die zouden willen bowlen, terwijl de 

huidige groep, circa vijf bowlers van Nerefco en ongeveer vijf van de andere twee 

maatschappijen, graag het bowlen zouden voortzetten. De bowlingmiddagen geven een unieke 

gelegenheid om contact te onderhouden met vroegere collega’s. Dit geldt vooral voor de 

jonggepensioneerden van Nerefco met het Chevron/Texaco verleden, die om allerlei redenen 

weinig of geen contact hebben met die oude collega’s. Ook nog actieve medewerkers zijn 

welkom op de bowlingbanen. 

 

Het bowlen vindt plaats op donderdagmiddag om de 14 dagen van half twee tot half vier in 

Bowlingcentrum Spijkenisse, Hoogwerfsingel 2, vanaf september tot begin mei. 

Het bowlen is gratis, alleen bowlingschoenen moeten worden gehuurd. 

 

Contactpersoon voor het bowlen is Elly Munter, tel. 010-4169020 

We hopen op een goede respons! 

 

Geurt Rombeek  

 

 

 
Dokter ik ben door een hond gebeten, maar niemand hoeft te 

weten waar!  
 

Laat maar eens zien mevrouw, waar bent u gebeten?  
 

In de ALDI dokter …………   
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13.  Nerefco PV Kampeer en Caravanclub 
 

                                                  Europoort, januari 2006  

 

Beste Leden, 

 

Op de eerste plaats alles wat wenselijk is voor het jaar 2006. Tijd om het een en ander te 

vertellen wat er in het jaar 2006 zoal staat te gebeuren. 

 

Voor dit jaar hebben we diverse beurzen waaronder de Vakantiebeurs in Utrecht van 11 

januari tot en met 15 januari 2006 die u heeft kunnen bezoeken en waar u zoals voorgaande 

jaren bij inlevering van uw entreebewijs plus een volledig ingevuld declaratieformulier met 

uw bankrekening nummer de helft door de club wordt terugbetaald. 

   

We gaan van 22 mei tot en met 29 mei rond hemelvaartsdag een week naar Camping de 

Hunzedal in Drenthe. Degenen die mee willen moeten dit zo spoedig mogelijk aan mij bekend 

maken, in ieder geval voor 15 februari en met hoeveel personen. Met oog op bespreken ben ik 

verplicht om 100 euro reserveringskosten in rekening te brengen. 

 

Ervaring leert mij, geen bericht niet mee! 

 

Degene die mee gaan kunnen hun reserveringkosten storten op rekeningnummer 360573029 

bij de Rabobank ten name van J.M. Christiaanse. 

  

Nieuwe boeken over caravans, vouwwagens en de software cd-rom’s voor 2006 zijn al 

besteld.  

 

Gaarne uw antwoordstrook zo snel mogelijk retourneren aan: 

 

   Nerefco Raffinaderij 

   T.a.v. Joop Christiaanse 

   O.M. D-Shift Europoort 

   Postbus 1033 

   3180 AA Rozenburg 

 

 

=================================================================  

 

 

Ja, ik ga van 22 tot en met 29 mei 2006 mee naar Camping de Hunzedal in Drenthe.  
 
Naam  :  ............................................................................................................. 
 
Adres  :  ............................................................................................................. 
 
Woonplaats :  ............................................................................................................. 
 
Telefoon :  ............................................................................................................. 
 
Ik ga mee met …..….. personen, waarvan ….…... volwassenen en …….… kinderen. 
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Twee foto’s uit een nog niet zo erg ver verleden. De bovenste foto toont ons de afdeling 
inkoop en wekt de indruk dat het daar wel “snor” zat. Dat we vroeger nog strenge winters 
hadden met veel ijsgang in de haven, bewijst onderstaande foto waarop de “BP Holland 27” 
de raffinaderij in Europoort aandoet. 
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14.  Impressies van een reis door Kashmir en Ladakh (deel 4) 
 

Door Marijke van den Bos 

 

Festival 
 

De hoofdingang is een smal oplopend pad aan de zijkant van het Hemis klooster. We worden 

met de massa mensen meegezogen naar boven, onder een poortje door, dan door een donkere 

gang onder het klooster waar je nauwelijks rechtop kunt staan. ’t Is duwen en dringen, een 

oude Tibetaanse vrouw dreigt in de verdrukking te komen en een kind huilt. Maar dan staan 

we ineens in het felle licht op de grote binnenplaats van het klooster. Daar hangt de thanka, 

verbleekt door de zon, hij beslaat de hele façade van het gebouw. Eens in de twaalf jaar wordt 

hij uitgerold op een datum die bepaald wordt door de astrologen. Het is een religieus 

schilderij op doek met een afbeelding van een boeddhistische godheid, omringd door velerlei 

symbolen. 

 

Het krioelt van de mensen op de binnenplaats. Ze zitten in groepjes op de grond, Tibetanen 

met hun kettingen van turkoois en koraal, ze drinken thee uit een grote gebloemde 

thermoskan en uit hun tassen komen allerlei hapjes. Mannen uit de Kullu-vallei met een rond 

hoedje waarin ze een bloem hebben gestoken laten zich gewillig door ons fotograferen. Een 

oude man draait zijn gebedsmolen in de rondte en prevelt zacht voor zich uit: “om mani 

padme om” terwijl een vrouw met een hoge Ladakhi-hoed de kralen van haar gebedssnoer 

door haar handen laat gaan. Tanige gezichten hebben ze, deze bergbewoners. Ze schijnen het 

opgewonden gedoe van de toeristen langs zich heen te laten gaan. 

 

Een gedeelte van het plein is afgezet voor de dansen en daar hopen we  een  plekje  te  kunnen 

bemachtigen. Een groep Japanners heeft het voor elkaar. Voor 20 euro zitten ze op 

gereserveerde stoelen op de eerste rij. Business is business, ook voor de monniken in dit 

klooster. Dan klinkt er een dof getrommel, afgewisseld door de slag van een cymbaal en uit 

drie meter lange trompetten komt een lage sonore klank. De monniken die onder de galerij 

zitten geven het sein tot Cham-dansen, de dansen die de strijd tussen goed en kwaad 

uitbeelden. Dansers met afschrikwekkende zwarte maskers op, met opengesperde monden, 

betreden het plein. Ze dragen kleurige zijden gewaden met veel borduursel en wijde mouwen. 

Traag bewegen ze om elkaar heen, buigen naar elkaar toe en draaien weer weg. Met hun 

armen zwaaien ze wat rond terwijl ze hun voeten langzaam optillen en weer neerzetten. Ze 

maken voor het ongeoefende oog steeds dezelfde afgemeten beweging, maar elke beweging 

heeft een betekenis. Deze monotone dans die maar voortkabbelt blijft ondanks dat toch 

fascineren. Maar wat een religieus feest is voor de eigen bevolking, is langzaamaan een 

toeristische attractie geworden. De lange westerlingen verdringen zich om een plaatsje 

vooraan en benemen daarbij het uitzicht van de kleinere Ladakhi voor wie dit feest wel 

degelijk een betekenis heeft. 

 

De zon brandt en als de wind even opsteekt, vlaagt het stof over het plein. Nog steeds stroomt 

het publiek toe. Maar niet alleen de binnenplaats, ook op het platte dak van het klooster, en op 

de muren rond de binnenplaats zitten en staan de bezoekers. In de velden óm het klooster 

staan de bussen, de jeeps en de personenauto’s kriskras geparkeerd. Daar staan ook de 

verkopers van chai en coca-cola, de stalletjes met de in olie gebakken momo’s, de handelaars 

in gebedskralen en sieraden en onder de bomen is een volledige camping ingericht. 
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De dansen zijn afgelopen, het plein met de duizenden toeschouwers stroomt leeg en weer 

wringen we ons door nauwe gangen een poortjes naar buiten. De thanka is dit jaar voor het 

laatste getoond. Als de monniken hem voorzichtig hebben opgerold krijgt hij een plekje 

tussen de vele relikwieën waar hij tot stof mag vergaan. 

 

 
Monniken Hemis 

 

 

 

15.  Personalia 
   

 Met Nerflex     :  November 2005 A. Althusius 

    G.C.J. Dries-Peek  

 

   December 2005 F. Budding 

    M. Noordhoek 

    W. van Vliet  

 

   Januari 2006 P. van der Tas 

    

 Met Pensioen : Januari 2006 A. van Gelder 

    C.A.L. Steentjes 

    J. van der Wal   

     

Overleden     : 3 december 2005, de heer Piet Slavenburg, in de leeftijd van 84 jaar. 
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Contact adressen 

 

LEDEN BESTUUR SECONER 

 

Nico ter Horst  Wim van Vliet  Aad van Biezen 

 Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 Goudenregenplein 226 Narcissenstraat 12  Kerklaan 136 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  2912 CL  

 0181 632418   0181 217203   Nieuwerkerk a/d Yssel 

 n_horst@hetnet.nl  kooylandt@chello.nl  0180 314432 

 

 

 Bas Roos   Wim Blok   Theo Eijkman 

 Alg. administratie  Pensioenen   Pensioenen en 

 Planetenlaan 105  Voorstraat 14   Coörd. Huisbezoek 

 3204 BR Spijkenisse  4793 EV Fijnaart  Helmersstraat 57 

 0181 616040   0168 464366   3071 AD Rotterdam 

 bsroos@hetnet.nl      010 4851692 

         th.eijkman@hetnet.nl 

 

 

Piet Bout   Huib Marsman  Piet van Kessel  

 Redactie Seconer-nieuws IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws

 Hoefweg 4a   redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80 

 3233 LG Oostvoorne  Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  

 0181 482927   4325 BW Renesse  010 5016851 

BoutPietK@hetnet.nl  0111 463654   Kessel.Pa@inter.NL.net 

    marsman@zeelandnet.nl     

 

 

      

CONTACTPERSOON PERSONEELSZAKEN 

 
C.A. de Wolf 

Doorgeven van mutaties 

Telefoon 0181 250357 

Postbus 1033 

3180 AA Rozenburg 

 

  

 

 HUISBEZOEK  
 

Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok 
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