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Jaargang 8 - No. 2

Contactblad voor Senioren van Nerefco (BP / Texaco)

1. Senioren Contact Nerefco verwelkomt driehonderdste lid
Dieter Schouten heeft z’n Nerflex verdiend
In “Neref.com”, het personeelsblad van Nerefco, heeft u
kunnen lezen dat de vergrijzing niet alleen toeslaat in de
Nederlandse samenleving, maar dat ook de raffinaderij van
Nerefco onder dit fenomeen gebukt gaat. Maar zoals
bekend, alles heeft een keerzijde. Zo heeft het negatieve
effect op het personeelsbestand van Nerefco, weer een
positief effect op het ledental van onze club, en daar zijn
we dan best blij mee.
In Dieter Schouten, die we als driehonderdste lid mochten
registreren, verwelkomen we dan ook al die collega’s die
na vaak tientallen jaren oliekoken toe zijn aan een
welverdiende Nerflex.
Door Piet van Kessel
Na een bijzonder warm en feestelijk afscheid, geheel verzorgd en georganiseerd door de
collega’s, ging Dieter Schouten op 1 maart 2006 officieel met Nerflex. De kersverse Vutter
was geheel onwetend van het feit, dat de telling had uitgewezen dat hij het driehonderdste
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Seconerlid zou worden. Dieter was dan ook zeer verbaasd toen de Seconer-nieuws fotograaf
hem aan zijn voordeur feliciteerde. Hoe weet jij nou dat ik vandaag jarig ben sprak het 60
jarige en tevens 300ste Seconer lid. De mooie fles port ter ere van zijn bijzondere
lidmaatschap en nu natuurlijk ook een beetje voor zijn verjaardag maakte het moment nog
eens tot een extra verrassing.
Voordat Dieter bij BP aardolie ging raffineren is hij eerst aardolie gaan halen in de Perzische
Golf. “Dat waren nog eens lange reizen” mijmert hij. “Het Suezkanaal was eind jaren 60
geblokkeerd door lekgeschoten schepen en daardoor voeren de mammoettankers om Kaap de
Goede Hoop”, zo vertelt Dieter. “Op deze tankers voer ik als zoveelste machinist (VD) in
opleiding. Want na de Shell bedrijfsschool die ik samen met Wietse Visser heb afgemaakt,
bleek ik nog te jong voor de ploegendienst.” De grote Shell tankers “Sepia” bijvoorbeeld
maakte op de jonge Dieter zoveel indruk dat deze operator-in-spe vervolgens voor de
Zeevaartschool koos. Als dromerige jongen wilde hij zo graag nog wat van de grote wereld
zien en wat avontuur beleven. Dieter gaat verder; “Op de grote tankers die eigenlijk nooit aan
de wal aanleggen maar op grote afstand van de woestijn aan steigers in zee geladen worden,
viel nou bepaald niet veel te beleven. Wat ik op die reuzentankers van de wereld gezien heb is
water, heel veel water en lucht en wat ik op
de tankers beleefd heb, behoudens dan de
lessen van school, is verveling en de
saaiheid van het dagelijkse arbeidsritueel.”
“Mijn militaire diensttijd in 1965 was
eigenlijk
veel
avontuurlijker.
Onze
compagnie werd in dat jaar als
kwartiermaker voor de afvuring van een
Nederlandse “Nike raket” naar Mexico
uitgezonden. De generaals mochten in de
Mexicaanse
Chuarez
woestijn
een
hypermoderne doelzoekende Nike raket op
een sportvliegtuigje afvuren. Ten behoeve
van deze paar doeltreffende seconden zijn we wekenlang op een soort militaire vakantie in dit
Spaanssprekende cactusland geweest. Ons doel was echter Tequila en leuke meisjes, ik krijg
nog heimwee als ik eraan terug denk.
Na de Tequila kwam de Nafta van Dow Chemical in Terneuzen waar ik in shiften van 12 uur
op en af non-stop weken achtereen de naftakraker heb helpen opstarten. Toen die kraker
eenmaal in bedrijf was genomen was ik het zo zat dat ik naar Esso Chemie in de Botlek ben
gegaan. In oktober 1972 ben ik weer naar de zee vertrokken, dat wil zeggen naar ‘BP aan
Zee’. De raffinaderij waar de zeewind onder de fornuizen door blies. Naast het feit dat BP
beter betaalde was het werk er veel gezonder dan bij een chemische fabriek. Dat is nu dus
zo’n 34 jaar geleden. Het is bijna niet te geloven, maar het afscheidsfeest met de collega’s is
toch echt geweest en deze fles met Port van Seconer is ook geen Fata Morgana. Het is nog
even wennen aan de vrijheid die de Nerflex me heeft gebracht, vrijheid went snel en ik ga er
ook goed gebruik van maken. Ik dank mijn collega’s met wie ik zoveel jaren prettig heb
mogen samenwerken. Sommige collega’s zijn vrienden van me geworden. Ik kijk terug op
een mooie en interessante tijd bij BP/Nerefco en kijk alweer vooruit naar de aanstaande
Seconer reünie.”
Groeten van Dieter Schouten.
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2. PVF Achmea pakt de zaak goed aan
Stichting Pensioenfonds Nerefco en Seconer in gesprek
Er waren brieven aan de directie en kritische artikelen in Seconer-nieuws voor nodig, maar op
vrijdag 31 maart was het dan zover, het bestuur van Senioren Contact Nerefco was door het
bestuur van de Stichting Pensioenfonds Nerefco uitgenodigd voor een gesprek. Eindelijk zou
de delegatie van het Seconer bestuur de kans krijgen, om op een formele wijze haar wensen
en klachten ten aanzien van de pensioenen en het pensioenfonds naar voren te brengen.
Gewapend met een verlanglijstje gingen we het gesprek in.
Op een bijzonder hartelijke wijze werden we door de voorzitter van het pensioenfonds, de
heer Hans Langeweg, ontvangen. Hij werd geflankeerd door Sylvia de Vries, de secretaris die
namens FNV-bondgenoten lid is van het fonds, en Paul Kole penningmeester, namens de
directie bestuurslid van het pensioenfonds. Naast deze, min of meer bekende gezichten,
werden we voorgesteld aan mevrouw Mieke Wit. Zij is pensioendeskundige en als
fondsmanager werkzaam bij PVF Achmea en verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Stichting Pensioenfonds Nerefco. Naar tijdens het gesprek bleek, zal mevrouw Wit een
sleutelrol gaan spelen in de contacten tussen gepensioneerden en de Stichting Pensioenfonds
Nerefco.
In z’n inleiding schetst Hans Langeweg de problemen waarmee het bestuur van het
pensioenfonds sinds de oprichting in 2003 is geconfronteerd. Het bleek dat de problemen,
zoals een correcte uitkering aan gepensioneerden en goede overzichten van opgebouwde
pensioenrechten, niet waren op te lossen met de toenmalige uitvoerder. Na een uitgebreide
selectie procedure is de keuze voor de uitvoering van de Stichting Pensioenfonds Nerefco
uiteindelijk gevallen op PVF Achmea.
Als uitvoerder van de Stichting heeft PVF Achmea het op zich genomen om onder andere de
deelnemersadministratie van het fonds op orde te brengen. Daaronder moet worden verstaan,
en tijdige en juiste uitkering van de pensioenen, een juiste administratie van de nog niet
ingegane pensioenen en een goed pensioenreglement. Mieke Wit is de vertegenwoordiger van
PVF Achmea bij pensioenfonds Nerefco en heeft o.a. tot taak om dit in goede banen te leiden.
Zij verwacht de deelnemersadministratie in het derde kwartaal van dit jaar op orde te hebben.
Ook doet Mieke Wit de toezegging dat deelnemers ruim voor hun pensionering door middel
van een brief geïnformeerd zullen worden over de gang van zaken rond hun pensioen en de
daaraan verbonden uitkering.
In april verwacht Mieke de eerste pensioenoverzichten aan de actieve deelnemers te kunnen
verstrekken, om vervolgens in september van dit jaar de overige deelnemers van een recent
overzicht te kunnen voorzien, onder voorbehoud dat de implementatie succesvol is afgerond.
De Seconer delegatie brengt hierop naar voren dat een niet onbelangrijk deel van de
gepensioneerden een pensioenuitkering heeft die gebaseerd is op een overzicht uit het jaar
2002, waardoor ook een betrouwbaar beeld van het nabestaanden pensioen ontbreekt. Mieke
Wit blijkt niet op de hoogte van dit probleem maar belooft er op termijn aandacht aan te
zullen besteden.
Naast het oplossen van de bestaande problemen zal Mieke Wit ook een belangrijke rol gaan
spelen, daar waar het de communicatie met de gepensioneerden betreft. Zo zal de
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berichtgeving over de indexatie van de pensioenen door haar worden verzorgd en wordt er
door haar een Communicatie Commissie begeleid.
Tevens is het mogelijk het pensioenfonds telefonisch te benaderen. De deelnemersadministratie ten behoeve van pensioenfonds Nerefco is bereikbaar voor al uw vragen over
uw pensioen. Het telefoonnummer is: 020 607 27 17. Nadat de implementatie van de regeling
is afgerond zal er een eigen nummer voor het pensioenfonds ter beschikking worden gesteld
waarbij ook met de naam van het fonds zal worden opgenomen, momenteel zal dus nog met
bovenstaand telefoonnummer worden gewerkt. Tevens kunt u een e-mail sturen naar:
nerefco_pensioenfonds@achmea.nl Deze mailbox wordt met grote regelmaat ingezien. De
leden van het team dat uw pensioen administreert zullen de daarin gestelde vragen oppakken
en beantwoorden.
Binnenkort zal Mieke Wit om de paar weken pensioenspreekuren gaan houden op de
raffinaderij van Nerefco in Europoort. Op het moment dat we dit nummer samenstelden
waren nog niet alle data bekend, maar het eerste spreekuur zal op 20 april plaatsvinden van
11.00 tot 13.30. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wil maken wordt u vriendelijk
verzocht u hiervoor op te geven bij mevrouw Marina Berlage, telefoon 020 607 43 46 of
mevrouw Angela Keijzer, telefoonnummer 020 607 49 82. Onder de kop ‘Contactadressen’
zult u met ingang van dit nummer overigens telkens de adressen en telefoonnummers van de
pensioenadministratie aantreffen op de laatste pagina van Seconer-nieuws.
Na al deze positieve uitspraken stelt de Seconer delegatie de deelnemers participatie in de
Stichting Pensioenfonds Nerefco aan de orde. Nico ter Horst en Wim Blok spreken hun
teleurstelling uit over de afwijzing van eerder gedane verzoeken om ook de gepensioneerden
te laten participeren in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Nerefco. Hierop stelt Hans
Langeweg dat de nieuwe Pensioenwet waarin deze participatie formeel wordt geregeld pas in
2008 van kracht zal worden en Nerefco niet voornemens is daarop vooruit te lopen (dit
overigens in tegenstelling tot BP en Chevron/Texaco, red.). Nerefco wil de zaken rond het
pensioenfonds eerst goed op de rails hebben voordat men over gaat tot het aanpassen van de
deelnemers participatie, wel is men bereid tot structureel overleg, aldus Hans Langeweg.
Nadat er is afgesproken dat Mieke Wit, voor wat betreft de communicatie met onze leden,
gebruik zal maken van Seconer-nieuws, wordt een datum voor een volgend overleg
vastgelegd. Dat zal zijn op 22 september 2006.

Betaaldata Stichting Pensioenfonds Nerefco
De Stichting Pensioenfonds Nerefco maakt bekend dat de uitkering van het
pensioen dit jaar volgens onderstaand schema zal plaatsvinden.
24 januari
23 februari
23 maart

24 april
23 mei

24 juli
24 augustus
21 september

22 juni
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24 oktober
23 november
18 december

3. Restitutie teveel betaalde Ziekenfondspremie 2005
Dit bericht is voor u van belang wanneer u in 2005 reeds 65 jaar was of die leeftijd bereikte,
en bovendien verplicht verzekerd was voor het ziekenfonds. Dit laatste is het geval wanneer u
in 1999 als gevolg van de toenmalige reorganisatie, Nerefco verliet met een WW uitkering. In
dat geval licht er bij de verzekeraar waar u in 2005 voor ziektekosten verzekerd was,
hoogstwaarschijnlijk geld op u te wachten.
Wat is namelijk het geval. De meeste gepensioneerde Nerefco medewerkers ontvangen naast
hun AOW uitkering ook nog meerdere uitkeringen ouderdomspensioen. Over al die
afzonderlijke uitkeringen wordt door de uitkerende instanties, zoals de Sociale
Verzekeringsbank, de Stichting Pensioenfonds Nerefco en de pensioenfondsen van Texaco en
BP, ziekenfondspremie ingehouden.
Het gevolg van al die afzonderlijke inhoudingen, is dat in vrijwel alle gevallen het wettelijk
maximum van de ziekenfondspremie wordt overschreden. Op de jaaropgave van de Sociale
Verzekeringsbank en van de verschillende pensioenfondsen treft u het bedrag aan dat in 2005
op uw uitkering is ingehouden.
Nu zou het niet meer dan redelijk zijn wanneer uw verzekeraar op eigen initiatief de door u
teveel betaalde premie op uw rekening zou terugstorten. Maar helaas, zo werkt het niet in
verzekeringsland. Om de teveel betaalde premie terug te ontvangen moet u een schriftelijk
verzoek om teruggaven indienen. Maak tevens een kopie van de jaaropgaven van de diverse
uitkeringen en stuur die, samen met uw verzoek om teruggaven, op naar de verzekeraar
waarbij u in 2005 was aangesloten. Het is de moeite meer dan waard want het gaat meestal
om een aanzienlijk bedrag.

4. Gepensioneerden met meer dan één pensioenuitkering
Let op de Loonheffingskorting!
De uitkeringsinstanties waarvan u uw AOW en pensioen ontvangt, zoals de Sociale
Verzekeringsbank en de Pensioenfondsen van Nerefco, BP en Texaco, moeten op die
uitkeringen loonbelasting en premie volksverzekeringen inhouden.
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u recht op één of meer heffingskortingen. Dit
zijn kortingen op uw belasting en premie die samen de loonheffingskorting vormen. De
loonheffingskorting mag echter maar door één uitkeringsinstantie worden toegepast.
Wanneer de heffingskorting op meerdere uitkeringen wordt toegepast betaalt u te weinig
premie en belasting en bestaat de kans dat u de heffingskorting via een aanslag van de
inkomstenbelasting moet terugbetalen. Het is dus verstandig om dit te controleren. Op de
loonstrook of uitkeringsspecificatie wordt aangegeven of wel of niet rekening wordt
gehouden met de loonheffingskorting:
code 0 of N (geen loonheffingskorting)
of
code 1 of J( wel loonheffingskorting).
(bij Nerefco: onder geboortedatum ja/nee)
Wanneer u tot de ontdekking komt dat er op uw uitkeringen meer dan één keer de
loonheffingskorting wordt toegepast en u wilt dat veranderen, neem dan contact op met die
uitkeringinstantie en vraag om toezending van een loonbelastingverklaring. Met dit formulier
kunt u verzoeken de loonheffingskorting niet meer toe te passen.

-5-

5. Dinsdag 3 oktober 2006
Jaarlijkse reü nie Senioren Contact Nerefco in Avifauna
Bij het organiseren van de jaarlijkse reünie probeert het Seconer bestuur u steeds weer te
verrassen met een leuke locatie en een goed verzorgde dis. Omdat ons ledenbestand alsmaar
groeit, en naar verwachting de komende jaren ook nog wel zal blijven groeien, wordt het
vinden van een leuke locatie voor zoveel leden overigens wel steeds moeilijker.
Zo waren we vanaf de eerste reünie in 1999, vier jaren te gast op de raffinaderij in Europoort.
Door de cateraar van Nerefco werd de bedrijfskantine dan omgetoverd tot een gezellig
restaurant waar we konden bijpraten en van een goed verzorgde maaltijd genieten. We denken
daar nog met veel plezier aan terug. Maar in 2003, het jaar dat Seconer vijf jaar bestond
moesten we, mede door het groeiende ledental gedwongen, uitwijken naar een andere locatie.
Omdat het een lustrumviering was heeft het bestuur het toen maar gelijk groots aangepakt en
het partyschip “Fortuna” uit Spijkenisse ingehuurd. Het jaar daarop werd u uitgenodigd om
van “Blijdorp by Night” te komen genieten en vorig jaar had u de gelegenheid om een dansje
te maken in het Carlon Oasis Hotel in Spijkenisse.
U zult dus begrijpen dat met het registreren van ons driehonderdste lid, het er niet makkelijker
op wordt om een gelegenheid te vinden waar we met zoveel personen toch op een
ongedwongen manier de reünie kunnen vieren. Maar het ziet er naar uit dat het Seconer
bestuur er ook dit jaar weer in zal slagen om u een reünie aan te bieden waar nog lang over zal
worden nagepraat.
Het oog is deze keer gevallen op het bijzonder
populaire “Vogelpark Avifauna” in Alphen aan den
Rijn. We beginnen op dinsdag 3 oktober de reünie
met een rondvaart verzorgd door Rederij Avifauna.
Om 12.50 uur worden we aan boord verwacht om
lekker en ontspannen te genieten van het ZuidHollandse polderlandschap. Tijdens een boottocht
over het Braassemermeer ziet u molens, koeien,
boten en watervogels. Aan boord krijgt u koffie of
thee geserveerd, uiteraard vergezeld van een gebakje.
Aansluitend aan de boottocht brengen we een bezoek
aan het Vogelpark waar u kunt genieten van diverse
thema’s waarin het park is verdeeld. Zo treft u er het
Swingend Cuba aan, het land van zon, muziek,
prachtige natuur en bovenal een echt vogelparadijs.
In de grote volière wandelt u door een brakwater
moeras, komt u alles te weten over de boeiende
cultuur en staat u oog in oog met tal van exotische
vogels, roze lepelaars, rode ibissen en een grote
kolonie Cubaanse flamingo’s.
In Ruig Australië ziet u een groep emoes, zwarte zwanen, lachende kookaburra’s en het
Australische boshoen. Avifauna heeft Australië voor u even wat dichterbij gebracht. In de
overdekte Lori Landing wandelt u door een ruig landschap van rode rotsen met aboriginal
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tekeningen, termietenheuvels, tropische planten en een grote kolonie lori’s. Met een cupje
nectar kunt u deze felgekleurde honingpapegaaien zelf voeren.
Via een dorpje met echte Filipijnse hutjes komt u in de tropische jungle. Hier zult u de
schatten van het regenwoud ontdekken; tropische
planten, bamboe, rijstveldjes en vele losvliegende
vogels. U treft er ook de bijzondere neushoornvogel
aan en vergeet niet om even stil te staan bij de
overweldigende waterval.
Avifauna werkt al meer dan 10 jaar samen met de
Filipijnen en ondersteunt er het project “Sa Pilipinas
lamang” wat “alleen op de Filipijnen” betekent. Een
project dat zeer zeldzame neushoornvogels beschermt
die nergens anders voorkomen.
Na de leuke boottocht en een prachtige wandeling door het
Vogelpark bent u ongetwijfeld toe aan het versterken van de
inwendige mens. Om 16.30 uur staat het personeel van Avifauna
klaar om u te ontvangen in de gecombineerde Struisvogel- en
Valkenzaal, gelegen in het parkrestaurant van Avifauna. Er zal ons
een prachtig buffet worden geserveerd met een grote
verscheidenheid aan lekkernijen.
De dag wordt afgesloten met een kopje koffie of thee waarna de
Seconer reünie om 19.30 uur ten einde zal zijn.
Het belooft weer een bijzonder aantrekkelijke dag te worden en we
adviseren u dan ook om de datum van 3 oktober alvast in uw
agenda te reserveren.
Meer details en het gebruikelijke inschrijfformulier zult u aantreffen in het volgende nummer
van Seconer-nieuws dat half juli bij u in de bus valt.

Wist u dat ……..
Avifauna het allereerste vogelpark ter
wereld was en al opgericht is in 1950.

Wist u dat ……..
het ei van een struisvogel zo sterk is, dat
een volwassene er zelfs op kan staan.

Wist u dat ……..
uilen hun prooi opeten met huid en haar en
later de niet verteerbare delen als een samen
geperste bal weer uitbraken.
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6. Stichting Pensioenfonds BP
Unbelievable !
Door Theo Eijkman
Om nu maar eens te beginnen bij het slot van mijn vorige bijdrage aan Seconer-nieuws: Onze
lijst met namen van BP-gepensioneerden is per 10 november 2005 aan de heer Floris van der
Schalk, vertegenwoordiger van de gepensioneerden in de Stichting Pensioenfonds BP,
verzonden.
Zoals bekend beschikte de stichting niet over alle namen en adressen van de raffinaderij
gepensioneerden. Met behulp van onze opgave zou de verzendlijst van mededelingen van de
stichting compleet gemaakt worden.

En wat is het resultaat?
In week 13 van 2006 werd een pensioenkrant en de uitgave bpnu, jaargang 7, nr 1- maart
2006 verstuurd. Bij navraag mijnerzijds, om te controleren of alle gerechtigden deze
publicaties nu ook echt hebben ontvangen, blijkt dat bijna iedereen nog steeds verstoken blijft
van deze berichtgeving.
In genoemde pensioenkrant wordt melding gemaakt van een wijziging van de statuten, maar
wat die wijziging inhoudt staat er niet bij. Ik vraag mij trouwens af wie er in het bezit is van
de statuten. Al die SECONER vrienden die nooit enig bericht krijgen zeker niet.
Ook is er in de pensioenkrant te lezen dat degenen die ons in het bestuur van de stichting
vertegenwoordigen worden aangewezen door het bestuur van de Vereniging oud BP-ers.
Hiermee zijn wij het ook totaal oneens. Een vertegenwoordiger dient door een meerderheid
van alle gepensioneerden gekozen te worden, na open kandidaatstelling. Het is ridicule dat
een gepensioneerde na betaling van 20 euro per jaar pas meetelt. Bij andere maatschappijen is
dit reeds vele jaren democratisch geregeld. Moeten wij misschien wachten op de nieuwe
Pensioenwet?
Op 4 juli 2001 richtte ik mij voor de eerste keer tot het Toeslagfonds BP, voorloper van de
stichting. In dit schrijven noemde ik, behalve o.a. bovenstaand onderwerp, het belang van een
goede communicatie met en voorlichting aan de gepensioneerden. Daarna volgden nog enkele
acties van onze kant, doch men heeft een vaste gewoonte om brieven niet te beantwoorden.
Binnenkort gaat er weer een brief van het SECONER bestuur naar het pensioenfonds waarin
wij onze bezwaren nogmaals onderstrepen en om spoedige reactie vragen.
Ten slotte: Per 1 april dient de indexering van de pensioenen te worden toegepast naar
aanleiding van de gegevens van het CBS over 2005, met terugwerkende kracht tot 1 januari
2006.

Ik ben benieuwd hoe dit gaat verlopen!
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MAKKELIJK ZAT
Pa is naar de kegelclub.
Moe zit voor de buis.
Pa laat ze kiepen, één twee hup
En komt met een kegel thuis.
NIET HANDIG
Zo'n tweede tandarts is er geen.
Hij trekt al jaren met zijn been.
PARTY-MOLEN
Voor het publiek
In de molen van Bavel,
Speelt de muziek
De Bolero van Ravel.
DRANKMISBRUIK
Voor een lezing van de "Blauwe Knoop",
Loopt men al te gauw te hoop.
Terwijl het zaaltje al zo vol is.
Waarom dat gezever
Over jenever,
Zolang er nog alcohol is.
VOLHOUDER
In het dorpje Ter Aar
Woonde eens een weduwnaar.
Hij was nog niet oud.
Maar al zesmaal getrouwd.
Hij was dus wel van zessen klaar.
John Van Der Aa
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7. In gesprek met Jannie Garama
Voor deze vaste rubriek in Seconer-nieuws bezoekt Piet van Kessel vier keer per jaar
een lid van Seconer voor een vraaggesprek en voor het maken van wat foto’s. Markante
punten uit het leven en werk van de geïnterviewde vormen de basis voor een artikel in
Seconer-nieuws. Deze keer trof de “interview redacteur” een Seconer lid dat zelf over
een vaardige pen beschikt.
Vanuit een smaakvol ingerichte flat in Hellevoetsluis hebben Jannie en Jan Garama een
magnifiek uitzicht over de polders van Voorne Putten. Vanaf de 6e etage kijken ze in de
lengterichting uit over het Voornse kanaal. En prachtig ononderbroken uitzicht zoals je
dat tegenwoordig alleen nog maar op oude foto's of een landschapschilderij kan zien.
Een elektrische piano met een muziekboek in "Klaverscribo" boven het klavier en een
knopaccordeon op de grond naast de piano duidt op een muzikaal echtpaar.
Geïnspireerd door de vragen en foto’s tijdens het bezoek op 14 februari j.l. schreef
Jannie Garama haar eigen interview:

Jannie Garama over Jannie Garama.
Getrouwd met een zeeman
Ik ben in 1933 in Assendelft (NH) geboren en na mijn trouwen
verhuisd naar Amsterdam. Mijn man, Jan Garama, voer als
werktuigkundige op de grote vaart tot een voormalig
hoofdmachinist, die toen als bedrijfsleider bij Verolme werkte, hem
vroeg bij hem te komen werken als assistent bedrijfsleider. En zo
zijn we in deze omgeving terecht gekomen. Eerst vijf jaar in Rozenburg toen 35 jaar in Brielle
en sinds vier jaar in Hellevoetsluis. Terwijl Jan bij Verolme tankers repareerde werkte ik bij
baggermij "Breejenbout" als werken-administratice in de Europoort. Zo heb ik o.a. het
Beerkanaal en de 7e Petroleumhaven tot stand zien komen. Je kunt je toch bijna niet
voorstellen dat deze ingrijpende veranderingen nog maar zo kort geleden zijn aangebracht.
Toen "Breejenbout" de drinkwaterbekkens in de Biesbosch aannam heb ik nog twee jaar
dagelijks van Brielle naar de Moerdijk gereden en toen vond ik het mooi geweest.
Huttmann
Het was inmiddels eind januari 1973 toen in het AD de advertentie stond "BP zoekt
faktuurcontrôler" en daar schreef ik op. Binnen een week had ik antwoord en een gesprek met
de heer Huttmann, in die tijd hoofd van de administratie en de financiële afdeling. Naar
aanleiding van mijn sollicitatie bood hij mij een andere functie aan en dat heb ik
geaccepteerd. Veertien dagen later werkte ik bij BP. Dat bleek een kleine cultuurschok te zijn.
Van de baggeraars met "ouwe jongens krentenbrood" naar de wat stijve omgangsvormen bij
BP was wel "effe" anders en was het aanvankelijk wel even wennen aan deze nieuwe cultuur
maar daarna heb ik er altijd fijn gewerkt en ……. met waardering als je je werk goed deed.
Administratieve eindafwikkeling CDU 3 en 4 in 1973
Mijn werk bij BP zou de administratieve eindafwikkeling van de nieuwbouw zijn. In die tijd
werd alles nog handmatig op kaarten bijgehouden. Van deze eindafwikkeling kan ik me niet
veel herinneren behalve dat zo nu en dan het hoofd van de nieuwbouw langskwam en van
alles wilde weten. Helaas was hij Engelsman en mijn engels niet al te best. Hij sprak over
technische zaken waar ik geen fluit van afwist zodat de goede man beslist wel eens gedacht
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heeft "waar heeft Huttmann me nu toch mee opgescheept". Maar al met al was er niet veel
administratieve rompslomp van de nieuwbouw over en dus kreeg ik er "Miscellaneous Small
Works" bij. Ik dacht dat ik wel wat gewend was bij m'n baggerboeren. Bij een halfmiljoen
voor een baggerwerk ging bij wijze van spreken de kurk van de champagnefles. Bij "Small
Works" van BP bleek een budget van een paar miljoen in de boeken te staan. Voor mij was dit
"small" gewoon reusachtig. Toen het eerste jaar voorbij was, was ik echt "gesettled" en kreeg
ik er kas, bank en giro bij. Dit was de taak van Peet Potters geweest maar die werd met de
salarisadministratie naar PZ overgeplaatst (tegenwoordig HR&O). Kas, bank en giro hoorden
echter niet bij personeelszaken.
Toen kwam de computer
De eerste computer was een enorm gevaarte, groter dan een wasmachine, en stond in de kluis.
Onvoorstelbaar als je bedenkt dat de tegenwoordige computers in een handtas passen. Alle
gegevens via ponskaarten over zetten in het computersysteem was een hele klus. Maar denk
niet dat daarmee de ellende voorbij was, nee die begon toen pas want een computer is

Een elektrische piano met een muziekboek in "Klaverscribo" boven het klavier.
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Ook voor de Personeelsvereniging heeft Jannie zich ingezet. Op de foto neemt ze afscheid als
secretaris van Harry Holzhauer en Aad van der Waal.

consequent, vergat iemand bijvoorbeeld een punt of komma te zetten dan gooide het systeem
de gegevens eruit. Ik kreeg de taak erbij om al deze "uitvallers" te corrigeren. Dat leverden
heel wat telefoontjes op met de mensen in de Raffinaderij die daar meestal niet blij mee
waren. Piet Wakelkamp van BPHM fungeerde als chirurg en paste waar nodig het systeem
aan. Na ongeveer twee jaar de uitvallers te hebben gecorrigeerd kwam Gerard de Man in
dienst van de BP en nam deze taak van mij over. Dat speet me wel want ik vond dat zoekwerk
naar het hoe en waarom die gegevens waren uitgevallen wel leuk. Inmiddels was de heer
Huttmann als financieel directeur naar BPHM vertrokken en had Jan Nieuwenhuizen zijn taak
overgenomen. Joop van Waardenburg was in zijn plaats mijn kantoorgenoot geworden.
Bouw Cat Cracker
Bij de bouw van de Cat Cracker waren zeer veel buitenlanders betrokken. Australiërs,
Amerikanen, Engelsen enz. Deze "tijdelijke" werknemers stonden onder contract en kregen
wekelijks zakgeld en verblijfskostenvergoeding uitbetaald. Dat liep aardig in de papieren, er
gingen dan ook grote sommen geld om in de kas, wekelijks zo'n veertigduizend gulden. Om
problemen te voorkomen kreeg ik een bewaker in de persoon van Wim Jongejan met mij mee
als er geld bij de bank in Oostvoorne moest worden gehaald. Het advies van Wim was, nooit
op dezelfde dag of zelfde tijd naar de bank en als we worden aangehouden dan geef je
onmiddellijk de tas met geld af. Het leek net "Baantjer". Enfin, ik was in die tijd wel erg
populair bij de mensen. In 1986 sloot de kas definitief haar lade en werden de
onkostenvergoedingen per bank of giro afgedaan tot verdriet van velen want daar ging hun
extra "zakcentje"
Salarisadministratie.
Er was me al eens gevraagd of ik de salarisadministratie zou willen doen. Maar in die tijd
vond men een man toch eigenlijk beter geschikt voor dit werk en startte Wim de Bruyn als
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salarisadministrateur. Maar toen, na Simone Cowen, bleek dat ook een vrouw voor deze
functie wel geschikt was werd me dat verzoek nogmaals gedaan en zo stapte ik over naar
Personeelszaken. Het was een leuke baan. Vooral met een collega als Karin de Man was het
een heel plezierige tijd, er werd veel gelachen. Tot de Joint Venture met Texaco, toen kregen
we plotseling te maken met meer dan duizend werknemers en twee verschillende CAO's in
het salarissysteem. Maar voor het zover was moesten de gegevens van de "Texanen" in ons
salarissysteem worden overgezet. Dat zou toch in een handomdraai, via de computer, moeten
kunnen. Twintig jaar geleden waren er mensen op de maan geland dus ..... maar deze
eenvoudige wens was technisch gezien blijkbaar teveel gevraagd. Alle individuele
persoonsgegevens plus hun vaak uitgebreide historie moesten stuk voor stuk handmatig
worden ingebracht. Een heidens karwei. Samen met Karin de Man en een zeer accurate
uitzendkracht, de naam weet ik niet meer, hebben we met veel overuren en onder druk van de
tijd in zes weken alle Texaco medewerkers salaristechnisch in ons computersysteem
ingevoerd, wel met andere arbeidsvoorwaarden als de BP werknemers. Pas nadat men
overeenstemming had bereikt over een CAO voor Nerefco liepen de arbeidsvoorwaarden voor
alle werknemers eindelijk weer gelijk. In maart 1990 kregen we ook nog een nieuw
salarissysteem, tijd om het uit te proberen was er helaas niet. Het was al met al een hectische
tijd.
58 plussers
De joint Venture heeft van onze afdeling veel geëist. Neem bijvoorbeeld het rekenprobleem
van de 58 plussers die met 95% van hun netto salaris met vervroegd pensioen vertrokken.
Deze geluksvogels beseften niet met welke rekenproblemen ik werd opgezadeld. Het
terugrekenen van een netto salaris van 95% naar een bruto salaris met alle procentuele
inhoudingen van ziekenfonds, AOW en WAO enz. was en kwestie van schatten en opnieuw
proberen tot ik tenslotte aan de 95% netto salaris kwam. Om gek van te worden. Avonden heb
ik thuis zitten rekenen tot vaak in de kleine uurtjes. Ik weet dat nog zo goed omdat ik op
kalknacht (de nacht voor 1 april) na veel rekenwerk nog een poosje piano heb zitten spelen
omdat dat zeer ontspannend werkte en rond 5 uur naar bed ging. De volgende morgen stond
er in ons raam gekalkt "toch nog te vroeg naar bed gegaan". Na ongeveer een halfjaar werd er
voor de berekening van de 58 plussers een systeem ontworpen zodat de computer het werk in
een handomdraai kon doen. Bij de met de hand berekende salarissen voor de 58 plussers heb
ik bij mijn weten slechts één grote fout gemaakt en ik vond de fout niet zelf.
Geraniums
Op een dag werd ik gebeld door Simon van de Graaf die zei "Jannie dit kan niet, ik krijg veel
te veel geld, ik ben de directeur niet". En hij had gelijk. Bij de verrekening kreeg hij een
maand salaris met het eindresultaat van 0,00 gulden. Jammer voor Simon maar ik was heel
blij met zijn eerlijkheid. Toch denk ik met veel genoegen terug aan deze regeling omdat ook
ik naar huis mocht met 95% netto/bruto. Mijn man was al enige tijd met VUT thuis dus
kwam mijn vertrek op 1 maart 1991 als geroepen. Velen dachten dat ik het thuis niet zou
redden. "Je hebt het altijd zo druk gehad, die rust zal niets voor jou zijn" heb ik heel wat keren
horen zeggen. Zelf was ik niet bang om achter de geraniums te belanden maar dat ik amper
tijd zou hebben om ze water te geven had ik ook niet verwacht.
Filmen
Mijn man en ik hebben sinds dien veel van onze tijd besteed aan verre- en vaak langdurige
reizen. Nieuw Zeeland, Australië, Zuid Afrika, Tanzania en Zanzibar. Maar ook Frankrijk is
een van onze favoriete landen waar we met de caravan, heerlijk rustig, op vakantie gaan.
Dank zij mijn filmhobby kunnen we deze reizen altijd nogmaals beleven en op een
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regenachtige dag via de TV terugkeren naar onze vakantie avonturen. Mijn filmhobby stamt
al uit 1972 toen ik mijn eerste super8 camera aanschafte. Filmen is voor mij meer dan een
hobby, een passie klinkt wat overdreven toch leunt het er dicht tegen aan. Geestverwanten trof
ik bij filmclub "Phoenix" in Brielle.
Vanaf 1982 ben ik lid en tussen 1986 en 2000 was ik zelfs voorzitter van deze club waarvan
het doel is om zo professioneel mogelijke films te maken. Ook op verzoek maak ik films. Zo
heb ik voor het Zuid Hollands Landschap de film "Duinen van Voorne" gemaakt. Deze film
wordt in het informatiecentrum vertoond en delen van deze film zijn op de TV uitgezonden.
Ik heb voor het Medisch Kinder Dagverblijf een voorlichtingsfilm voor de ouders gemaakt.
Samen met een medelid van "Phoenix" hebben we een documentaire over de historische
visserij van Zwartewaal gemaakt die laat zien welke gigantische veranderingen er in deze
omgeving hebben plaatsgevonden binnen het tijdsbestek van één leven. En zo kan ik er nog
wel een paar noemen. Filmen is niet alleen plaatjes maken maar vooral je verdiepen in het
onderwerp, het houd je bezig en het houd je scherp. Met speelfilms houd ik me niet op, ik
heb er slechts één gemaakt en die is opgenomen in de Duinhuisjes van Oostvoorne. Het
leverde me een bronzen medaille op bij de landelijke wedstrijd van amateur filmers. Maar
nee voor mij geen speelfilms meer, een korte grap verfilmen kan, maar meer doe ik er niet
mee.
Genoeg vertelt, ik wil tot slot mijn oud collega's van BP, Texaco en Nerefco het
allerbeste wensen.
Jannie Garama

De afdeling Personeelszaken waar in die tijd veel gelachen werd, met op de voorgrond Yvonne
Besteman, daar achter de dame waarvan Jannie de naam niet meer weet en
Karin de Man. Geheel rechts op de foto herkent u Jannie Garama.
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8. Seconer onderzoekt mogelijkheden van Internet
Bent u digitaal bereikbaar ?

Digitale snelweg
Ondanks het feit dat we de invoering van de procesautomatisering, zo’n vijfentwintig jaar
geleden van nabij hebben meegemaakt, verbazen we ons toch nog geregeld over de invloed
die de digitale snelweg op ons dagelijks leven heeft. Of je nu een computer freak bent of niet,
we ontvangen dagelijks digitale post via e-mail, we communiceren met de overheid via onze
Digitale Identificatie, DigiD genaamd, we bankieren via het Internet en ondertekenen onze
aangifte voor de Inkomstenbelasting met een digitale handtekening. En of dat allemaal nog
niet genoeg is, wanneer de kleinkinderen een paar dagen komen logeren nemen ze je PC in
beslag omdat er zo nodig gegamed moet worden.
Intranet
Tot voor kort profiteerde ook de redactie van de voordelen van het informatica tijdperk. Zo
kregen we via e-mail de berichten toegestuurd die op de raffinaderij via Intranet werden
gepubliceerd. We konden u daardoor in de rubriek “Rondje Raff.” op de hoogte houden van
alle belangrijke gebeurtenissen bij Nerefco.
Nu die berichten stroom is weggevallen, we berichtten u daarover al eerder, zijn we gaan
zoeken naar alternatieve mogelijkheden om u als lezer van informatie te voorzien. Allereerst
kregen we het aanbod om dan maar naar de raffinaderij te komen en daar zelf de berichten
van het Intranet te plukken. Een mooi aanbod dat we zeker in overweging nemen. Het
betekent alleen dat we dan veel extra tijd kwijt zijn, je moet immers minimaal een dag naar de
raffinaderij om de berichten op te halen, om ze daarna weer te redigeren voor ons blad.
Positief
Nu wil het geval dat Gerrit Kamperman, in het verleden verantwoordelijk voor veel
informatica zaken op de raffinaderij, één van onze bestuursvergaderingen bijwoonde. Bij die
gelegenheid bracht Gerrit ons op het idee, eens te onderzoeken of de Seconer redactie niet
vanaf het huisadres toegang tot Intranet zou kunnen krijgen. De daad bij het woord voegend
heeft onze voorzitter Nico ter Horst, samen met Gerrit Kamperman, een gesprek gehad met
Carlo Eijkels, hij is Advisor Communications Government & Public Affairs bij Nerefco, de
huidige PR-man dus. Tijdens het gesprek is de toezegging gedaan dat de mogelijkheden van
een verbinding met Intranet op korte termijn onderzocht zullen worden. Hierdoor is bij ons de
indruk ontstaan dat de vooruitzichten op ons “Rondje Raff.” er weer wat beter uitzien.
Weblog
Deze positieve manier van denken bracht bovengenoemde heren op nog meer goede ideeën.
Zo zou men zich kunnen voorstellen dat er op het Intranet van Nerefco een speciale Seconer
Weblog geïnstalleerd wordt, zeg maar een Seconer pagina, waarop je met een speciale
toegangscode kunt inloggen en allerlei informatie kunt ophalen. Om iets dergelijks in te
voeren moet er natuurlijk wel voldoende belangstelling zijn onder de Seconer lezers en moet
het bekend zijn wie van onze lezers over een Internet verbinding beschikt en via een e-mail
adres bereikbaar is. Wanneer die gegevens bij het Seconer bestuur bekend zijn dan geeft dat
ook weer de mogelijkheid om u in voorkomende gevallen direct te informeren over
belangrijke zaken of voorvallen. Zo gebeurt het nogal eens dat een oud-collega ons is
ontvallen zonder dat we u daarover tijdig hebben kunnen informeren. Een dergelijk tekort aan
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informatie kan op eenvoudige wijze worden voorkomen wanneer de e-mail adressen bij ons
bekend zijn.
E-mail adres
Beschikt u over een Internetverbinding en heeft u een e-mail adres geef dat dan door aan het
bestuur van Seconer. U kunt dat het eenvoudigste doen door een e-mail te sturen aan:

gerrit.kamperman@planet.nl
Op basis van uw reactie zal worden bepaald of het opzetten van een speciale Seconer pagina
op Intranet tot de mogelijkheden gaat behoren. We zijn zeer benieuwd!

9. Aan leden en belangstellenden van de Tennissectie Nerefco
Onderstaand de activiteiten agenda van de Tennissectie van Nerefco. Tevens vermelden we de
datums die door de sectie bij Racketcentrum Halfweg/Tennis & Squashcentrum Charlois
gereserveerd zijn voor de toernooien in 2006. Bij deze datums is rekening gehouden met de
shiftroosters zodat alle shift medewerkers in de gelegenheid zijn om minimaal twee keer mee
te doen. Uiteraard ontvangen de leden van de Tennissectie enkele weken voor aanvang van
het toernooi nog een uitnodiging.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fred Hoefnagel,
e-mail : fred.hoefnagel@ec1.bp.com.
Activiteiten agenda
Zaterdag 17 juni 2006
Voorjaarstoernooi (overdag)
19 en 25 juni 2006
Open Jeugdtoernooi bij Tenniscentrum Rozenburg
26 juni en 2 juli 2006
Open Seniorentoernooi bij Tenniscentrum Rozenburg
Zaterdag 9 september 2006 Najaarstoernooi (overdag)
Van september tot en met december 2006 zijn er tennislessen.
Van september tot en met maart, op vrijdagavond vrijspelen en interne competitie in de hal.
Zaterdagavond 18 november 2006, ontmoeting BP-Chevron.

Gelezen op een wandtegel in de keuken
Pensioen; twee keer zoveel echtgenoot voor de helft
van het geld.

- 16 -

10. Nieuwe buren
John Van Der Aa
Toen we nieuwe buren kregen, dachten we dat het heel rijke mensen waren. Ze hadden veel
meer dan wij, bijvoorbeeld twee grote auto's, een Jaguar en een Landrover, verder een luxe
caravan van 8 meter lang en een 9-meter motorjacht. De vader heeft net een nieuwe Porsche
916 besteld, terwijl ze allen al een nieuwe fiets hadden.
In de directe omgeving hebben ze inmiddels vier garages gehuurd à raison van 180 euro per
stuk per maand, want de oudste zoon zal op zijn 18e verjaardag een auto krijgen, dus een
garage is er al voor beschikbaar. Daar kunnen ze voorlopig de fietsen stallen.
Ze hebben ook twee grote honden, die de ganse dag tegen elkaar, tegen de poes en tegen
iedereen blaffen. Het is overdag het ergst, want in de namiddag wil ik graag een uiltje
knappen, maar dat lukt niet meer. Wegens het geblaf moet ik propjes in mijn oren stoppen,
waardoor ik het knappen van het uiltje ook niet meer kan horen. Mijn vrouw heeft minder last
van het geblaf; zij is al jaren doof voor wat zij niet wil horen.
De buurman schijnt alleen 's nachts te werken. Hij gaat haast iedere nacht op pad en komt
meestal na enkele uren weer thuis. Als hij weg gaat heeft hij een juten zak bij zich, waarin
zich naar het geluid te oordelen, enig gereedschap lijkt te bevinden. Als hij terugkomt is de
zak veel dikker en hij brengt soms ook een koffer mee. Zijn vrouw flapte eruit, dat haar man
soms enkele maanden alleen met vakantie gaat en hij neemt dan weinig bagage mee. Vorig
jaar is hij volgens haar nog zes maanden met vakantie geweest.
Behalve de zoon van zeventien hebben ze nog een jongen van twaalf en twee dochters, een
van zestien en een van dertien. Daar het appartement onvoldoende slaapkamers bevat voor
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een echtpaar met vier kinderen, zijn ze van plan om na de bouwvakantie tussenmuren te laten
plaatsen om meer slaapruimten te scheppen. Het voorlopig nijpende tekort aan slaapkamers is
creatief opgelost. In afwachting van de tussenmuren slapen de zoon van zeventien en de
dochter van zestien voorlopig in één kamer, de jongen van twaalf deelt een kamer met het
meisje van dertien. Als vader weer geruime tijd met vakantie is, gaat de moeder iedere avond
stappen en komt meestal pas de volgende morgen thuis. En zo halen ze eruit wat erin zit.
De ouders van het echtpaar kunnen niet door één deur. De moeder van de buurman is
namelijk meer dan geruime tijd werkzaam geweest bij de vader van de buurvrouw, die
uitbater is van een aantal sexclubs. De moeder van de buurvrouw is een uitermate gelovige
vrouw, ze onderhoudt daarom regelmatig intieme contacten met de vader van de buurman, die
in een naburig dorp het ambt van dominee bekleedt.
Afgezien van de honden zijn het best aardige mensen. Door een mij anders vreemde intuïtie
heb ik de buitendeur, de balcondeuren en de deur van de garage alle van twee zware grendels
laten voorzien.
We gaan ook niet meer met vakantie.

11. 10.000 jaar wonen in het Maasmondgebied
Archeologisch onderzoek rond een wereldhaven
Door Nico ter Horst
Archeologie
Het woord archeologie komt van twee Griekse woorden:
archaios, dat betekent “oud” of “oorspronkelijk” en
logos, het Griekse woord voor “rede”, “wetenschap” of ”kunde”.
Archeologie is dus oudheidkunde.
Vroeger hielden de archeologen zich vooral bezig met het onderzoek van de oude Griekse,
Romeinse en Egyptische beschaving. Pas in de 20e eeuw kwam het brede archeologische
onderzoek, zoals wij dat nu kennen, op gang. Vanzelfsprekend heeft archeologie veel te
maken met geschiedenis, soms heel oude geschiedenis. Dat blijkt ook uit de aanhef boven dit
schrijven.
Tienduizend jaar geleden
Ongeveer 8000 jaar voor het begin van onze jaartelling, dus zo’n tienduizend jaar geleden, lag
in het maasmond gebied een breed rivierdal. Het was uitgeslepen door het smeltwater dat aan
het einde van de laatste ijstijd van de grote gletsjers en de massa’s landijs af kwam.
Door dit dal zocht het water van de Maas en voor een deel van de Rijn, een weg naar zee. De
Noordzee zag er toen heel anders uit dan tegenwoordig. Het zuidelijke deel ervan bestond nog
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niet. De kustlijn van het vaste land liep van Hull in Engeland met een boog naar NoordJutland in Denemarken. Engeland behoorde toen nog tot het vaste land. Wel drong op de
plaats waar nu het kanaal is, een zeearm uit het westen door tot het eiland Wight.
Het klimaat was toen warm en vochtig, in de laagvlakte die later overspoeld zou worden door
de Noordzee, woonden rond 8000 voor Christus al mensen. Vissers die nu op de Noordzee
vissen halen nog wel eens door die mensen vervaardigde voorwerpen naar boven, zoals benen
pijlen en pijlpunten. Het eerder genoemde rivierdal was eveneens al bewoond, bij baggerwerk
in het Europoortgebied zijn dan ook van 22 meter diepte (zo laag lag toen het rivierdal) benen
harpoenpunten mee naar boven gekomen. De periode tussen 8000 en 4000 voor Christus
noemt men de Midden Steentijd (Mesolithicum). De mensen die toen leefden behoorden tot
de mesolithische bevolking en bewoonden behalve de Noordzeevlakte ook het aangrenzende
Engelse en Duitse gebied.
Het water stijgt
Door het warme klimaat gaat het smelten van landijs door. De zeespiegel stijgt met ongeveer
anderhalve meter per eeuw. Omstreeks 7000 voor Christus, als de zee inmiddels vijftien meter
hoger staat dan duizend jaar eerder, breekt de zeearm dóór bij het Nauw van Calais. En
daarmee is Engeland een eiland geworden. De mesolitische bevolking slaat op de vlucht voor
het water.
Wordt vervolgd.

12. Andere Tijden
Door Huib Marsman
Dat de tijden behoorlijk veranderd zijn in vergelijking met de jaren dat wij tot de jongeren
behoorden is geen nieuws. Mijn idee is dat het er allemaal niet beter op is geworden, dat
kunnen we bijna dagelijks via de media bevestigd krijgen. In dit stukje wil ik een gebeurtenis
aanhalen die hier verband mee houdt.
Niet zolang geleden logeerden we bij vrienden in Beverwijk en van daaruit brachten we een
bezoek aan het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. We reisden per trein naar het Centraal
Stationen, besloten toen eerst een eindje rond te wandelen en ergens een kop koffie te gaan
drinken. Daarna liepen we langs de Dam en de Oudezijds Voorburgwal, en hoe al die andere
straten en grachten ook mogen heten, richting Scheepvaartmuseum.
Nou heb ik in de zestiger jaren ook nog een blauwe maandag in Amsterdam gewoond en
eigenlijk vond ik dat er sedertdien niet veel veranderd was. Hoogstens het feit dat er nog meer
rotzooi in de grachten lag dan toen èn dat overal sexwinkels waren te vinden! Als Zeeuws
provinciaaltje stond ik van dat laatste, zelfs in deze tijd, toch wel even met mijn ogen te
knipperen.
Nadat we langdurig in het Scheepvaartmuseum hadden rond gekeken, liepen we over de Prins
Hendrikkade terug naar het CS. Ook daar : overal oude troep en rommel, verschrikkelijk. En
hoe dichter we bij het station kwamen hoe meer fietsen we zagen staan, allemaal met
levensgrote sloten aan elkaar en aan brugleuningen en lantaarnpalen verankerd. Sommige
sloten waren waarschijnlijk duurder dan de fiets!
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Die vast-gebonden fietsen, daar gaat het om, die brachten een oude herinnering terug.
Ik was vroeger in Amsterdam terecht gekomen omdat vrienden vertelden dat het er zo
gezellig was. Maar ik had een onbeduidend baantje en verdiende er nauwelijks het zout in de
pap. Als je geen geld had om te stappen was er natuurlijk niks gezelligs aan. Toen ik dan ook
op de Esso raffinaderij in de Botlek als ‘Process Technician’ terecht kon (gewoon als
operator, hoor, maar Esso was heel deftig) was ik heel gauw weg. Ik verdiende als beginnend
oliekoker meer dan twee keer zoveel als in Amsterdam!
Ik was nog niet getrouwd en huurde een kamer aan de Mathenesserlaan in Rotterdam, dicht
bij het plein, dat was toen nog een heel nette buurt.
Esso zorgde voor ons vervoer, ik kon met een shiftbus naar mijn werk, aankomst en vertrek
bij het Centraal Station. Om daar te komen had ik een oude fiets gekocht, zo’n hoge Fongers
met handremmen met allemaal van die mooie stangen en draaipunten. Die fiets mocht op het
grind voor het huis, binnen het tuinhekje, staan. Het was voldoende als hij daar op slot stond,
gewoon met zo’n gammel slot dat open ging als je er een trap tegen gaf.
Na ongeveer anderhalf jaar had ik genoeg geld gespaard om een tweedehandse auto aan te
schaffen. De fiets was overbodig en stond toen zomaar te
staan; na een tijdje ging mijn hospita daar natuurlijk moeilijk
over doen. Ik moest dus van dat ding af zien te komen, de
vraag was alleen: hoe? Met een ‘te koop’-advertentie zou ik
hoogstwaarschijnlijk niks bereikt hebben; het was een
ouwerwets model en zag er niet zo goed meer uit.
Toen kreeg ik een idee: gewoon op het plein voor het station
zetten, dan wordt ie wel gejat. Zo gezegd, zo gedaan!
En toen……. keek ik elke dag vanuit de shiftbus of ie er nog
stond. Je gelooft het niet, het heeft vele weken geduurd
voordat ik eindelijk opgelucht adem kon halen omdat ie weg was! Wie ‘m meegnomen heeft ?
Misschien wel de opruimingsdienst van de gemeente, want zomaar een fiets stelen, dat deed
je toch niet!
Huib Marsman

☻-☻-☻-☻
Wijsneuzigheden:
Hoe kleiner je wereld, hoe groter je waarheid.
De toekomst van tegenwoordig is ook niet meer wat ie geweest is.
Voordelig ziekenfondspakket:
De abortuskliniek heeft een wachtlijst van twee jaar.
Een eigen mening is net een erectie; je hebt ‘m zo maar hou hem eens
staande.
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Chorten

13. Impressies van een reis door Kashmir en Ladakh (deel 5)
Door Marijke van den Bos
De trektocht
Dadul heet hij, onze Ladakhi gids. Knap is hij niet met z’n kleine postuur en zijn flaporen
maar hij staat zijn mannetje. Vierde zoon uit een groot gezin uit het grensgebied met China,
vader jong overleden. De moeder had al gauw door dat Dadul een slimme jongen was en liet
hem doorleren. In de wintermaanden studeert hij sociologie en ’s zomers gidst hij toeristen
door de bergen van Ladakh en Zanskar. Samen met Dorje, de kok, Nima, Tashi en Anchal
begeleidt hij onze trektocht van Basgo naar Ulitokpo.
Aan de rand van het dorp, daar waar de akkertjes ophouden en de gortdroge natuur het
overneemt, staat een grote donkerrode gebedsmolen. Als we hem rond laten draaien klingelt
een helder belletje. “Om Mani Padme Om” staat er op, “Heil in het hart van de Lotus”, ook
wel vertaald als “dat er vrede moge zijn voor alle mensen en dieren”. Dan klimmen we een
steil pad omhoog en zijn plotseling in een andere wereld, een dorre steenwoestijn, omringd
door schitterend geplooid gebergte met in de verte de besneeuwde toppen van de 7000-ers.
Niéts betekenen we hierin deze enorme eenzaamheid, insecten zij we, die langzaam
voortkruipen.
Een trektocht betekent vroeg gewekt worden met een kop thee bij je tent, een bak warm
water, het inruimen van je plunjezak, het ontbijt van havermout of pannenkoeken en weer …..
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véél thee. En dan het op-weg-gaan. Een nieuw pad, een ander landschap, een verrassend
uitzicht, een overweldigende natuur, het hijgen, de dorst, de vermoeidheid. Maar ook samen
bij het hoogste punt staan, bij de honderden gekleurde gebedsvlaggetjes die hun wensen de
wereld in wapperen.
Likir, Yangtang, Hemis Shukpachan, Themisgang, Ulitokpo, het zijn afgelegen dorpen waar
de bevolking leeft van wat hun akkers opbrengt. Een koe hebben ze, of wat geiten, soms een
ezel om de spullen te vervoeren. De akkers zijn geel, de mosterdplanten staan in bloei.
Vrouwen verleggen de waterlopen om hun veldjes te kunnen bevloeien. Met keien en lappen
maken ze dammetjes. Er staan rozenstruiken langs de weg. Op de lange manimuren liggen
duizenden stenen met de inscriptie Om Mani Padme Om. En in elk dorp kun je de grote
gebedsmolen laten draaien en klingelt het belletje om de goden aan te roepen.
Vijf dagen trekken we door een onherbergzame hoogvlakte, door een kloof waar de zon
loodrecht boven staat, door de droge rivierbedding met ronde keien, langs rood en groen
gesteente. Of over een smal en gruizig pad langs de flank van de berg waarbij kleine steentjes
de diepte in rollen en buitelen. Klimmen en dalen, vergezichten op een gebergte waar geen
eind aan schijnt te komen. Totdat we aan het eind van de dag, diep beneden ons weer die
groene oase zien liggen waar onze tenten staan en waar Dorsje ons met thee opwacht.
Einde

14. Uit de Kranten

Sociale alliantie Europese bedrijven
Een groep van 32 grote Europese ondernemingen, waaronder Volkswagen, BP en chemiereus
BASF, heeft een alliantie gesloten om te werken aan een groener en socialer beleid. De
concerns verklaren rekening te houden met milieueisen en de rechten van werknemers.

Beste jaar pensioenfondsen sinds 1999
Nederlandse pensioenfondsen hebben het beste beleggingsresultaat behaald sinds 1999. De
fondsen zagen hun vermogen gemiddeld 14,8 procent meer waard worden, zo blijkt uit
onderzoek. Het is voor de Nederlandse pensioenfondsen het derde opeenvolgende jaar dat
winst wordt geboekt. Wegens nieuwe financiële wetgeving, waardoor pensioenfondsen
minder risico mogen lopen, staken de beheerders het afgelopen jaar hun geld vooral in
obligaties. Hoewel deze aardig rendeerden, profiteerden de fondsen vooral van de stijgende
aandelen koersen. Het gemiddelde aandelen rendement was 31,2 procent.

Geleen gaat biobrandstof maken
Het petrochemische bedrijf Sabic Europe begint in Geleen met de productie van biobrandstof.
Het betreft bio-ETBE (ethyl tertiair butylether), en benzinecomponent met een hoog
octaangetal. Bij toevoeging aan benzine helpt ETBE de emissie van onder meer
koolmonoxide en vluchtige organische stoffen te verminderen. De eerste leveringen aan
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klanten zullen naar verwachting begin april plaatsvinden. De fabriek, met een capaciteit van
140 kiloton per jaar, is volgens Sabic de eerste van zijn soort in Nederland.

Norm voedingsvezels wordt 15 procent hoger
Nederlanders moeten meer voedingsvezels eten, beveelt de Gezondheidsraad aan in een
onlangs verschenen rapport: 30 tot 40 gram per dag, 15 procent meer dan de oude aanbeveling
uit 1986. 90 procent van de Nederlanders haalt dat niet. Voedingsvezels in fruit, groente en
volkoren graanproducten verteren niet tot moeilijk. Dat is goed voor de darmwerking (minder
dikkedarmkanker) en beschermt tegen hart- en vaatziekten. Vezels beperken ook het risico op
diabetes en overgewicht.

No-claim moet worden afgeschaft
Vijf grote verzekeraars willen dat de no-claimkorting wordt afgeschaft. Wie weinig of geen
beroep doet op zorg, kan maximaal 255 euro terugkrijgen. De regeling is ingevoerd om
mensen bewust te maken van de zorgkosten. Volgens Achmea, Agis, CZ en Menzis komt
daar niets van terecht. Alleen ouderen en chronisch zieken zouden prijsbewuster worden.

Koopkracht ouderen daalt fors
Ongeveer 200 duizend senioren hebben door het nieuwe zorgstelsel maandelijks 100 euro
minder te besteden, aldus de Unie KBO. De ouderenorganisatie stelt dat veel gepensioneerden
de tegemoetkoming in de ziektekosten van hun ex-werkgever ‘als sneeuw voor de zon’ zien
verdwijnen.

15. Uit de BP Pensioenkrant

Overgang BPNE naar de Stichting Pensioenfonds BP
Met ingang van 31 december 2004 is BP
Nederland Energie (BPNE) aangesloten bij het BP
pensioenfonds. BPNE is een upstreamonderneming en oefent de enige upstreamactiviteiten van BP in Nederland uit. Het pompt
gas uit de Noordzee uit de grond in de buurt van
Alkmaar. Daarnaast beheert BPNE een
zogenoemde piekgasinstallatie (PGI). Deze PGI is
feitelijk een grote opslagplaats voor een enorme
voorraad gas die tijdens bijvoorbeeld zeer koude
winters kan worden aangesproken, De
pensioenregeling van BPNE was altijd ondergebracht bij ZwitserLeven. De reden om naar het
BP pensioenfonds over te stappen is dat BP ernaar streeft zoveel mogelijk efficiëntie na te
streven en de bezittingen van het pensioenfonds zo optimaal mogelijk te investeren. Ook zijn
de pensioenregelingen geharmoniseerd, zodat werknemers makkelijker tussen BPNE en
BPNL kunnen overstappen en zodat er nu ook een voorziening voor eerder uittreden is
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gecreëerd bij BPNE. De overgang van BPNE naar het pensioenfonds heeft geen gevolgen
voor de dekkingsgraad van het fonds.
Met de ondernemingsraden van BPNE en BPNL is afgesproken dat voortaan beide
ondernemingsraden in onderling overleg de werknemersvertegenwoordigers in het bestuur
zullen aanwijzen.

Indexatie
De pensioenregeling zoals die geldt voor slapers en gepensioneerden die zijn overgegaan naar
het BP pensioenfonds en de nieuwe pensioenregeling uit 2002 voorzien in een
voorwaardelijke indexatie van ingegane pensioenen en premievrije rechten (slapersrechten).
Het bestuur acht het zijn verplichting om zoveel mogelijk helderheid te creëren omtrent de
criteria waaraan moet worden getoetst. Bovendien verlangt ook De Nederlandse Bank dat
steeds helderder wordt aangegeven aan welke voorwaarden moet worden voldaan voordat het
bestuur tot indexatie overgaat.
De kosten van indexatie moeten worden betaald uit de rendementen op de beleggingen van
het fonds. Het fonds moet elk jaar een bepaald rendement behalen om aan zijn jaarlijkse
verplichtingen te voldoen. Het benodigde rendement bedraagt momenteel 4,2% per jaar. Het
bestuur heeft besloten dat al het extra rendement in de eerste plaats wordt besteed aan
indexatie. Het gaat dan om het extra rendement op de beleggingen die nodig zijn om de
pensioenverplichtingen voor 100% te betalen.
Om te grote schommelingen te voorkomen is besloten uit te gaan van het gemiddelde
rendement over vijf jaar.
De dekkingsgraad van het BP pensioenfonds is nog niet op het vereiste niveau: De
Nederlandse Bank verlangt dat het pensioenfonds extra buffers opbouwt om dalingen van
aandelenkoersen en obligaties te kunnen opvangen. De formule voor indexatie zoals het
bestuur deze heeft gekozen leidt er toe dat de dekkingsgraad niet van invloed is op de vraag of
de pensioenrechten van gepensioneerden en slapers worden geïndexeerd. Mocht de
dekkingsgraad van het fonds niet toelaten dat er indexatie zou worden verstrekt, maar is wel
aan de criteria van de formule voldaan, dan zal de onderneming de kosten dragen van de
indexatie. Het bestuur heeft afgesproken de indexatieformule te evalueren na een periode van
vijf jaar.

Financiële positie Pensioenfonds BP
De nieuwe actuaris van het Pensioenfonds BP heeft in opdracht van het bestuur van het
pensioenfonds berekeningen laten maken over de te verwachten financiële toekomst van het
pensioenfonds. Belangrijkste uitkomst van deze studie is dat met de huidige premiestelling
aan de financiële eisen wordt voldaan die De Nederlandse Bank (DNB) stelt. Het bestuur
heeft al enige tijd de premie op het overeengekomen maximum gesteld van 25% van de
pensioengevende salarissen. Dit betekent dat er jaarlijks een bedrag extra in rekening wordt
gebracht aan de onderneming om de dekkingsgraad te verbeteren.
Behalve extra bijdrages door middel van een hogere premie heeft BP het pensioenfonds grote
extra bijdragen gedaan om de financiële positie van het fonds te verbeteren. In de afgelopen
twee jaar werd in totaal meer dan 25 miljoen euro aan het pensioenfonds overgemaakt.
De dekkingsgraad bedroeg aan het einde van 2004 107.1% (eind 2003: 104%). Voor het
pensioenfonds van BP geldt een wettelijke ondergrens van 102%.
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Wie dateert deze foto’s ?
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16. Nerefco Personeelsvereniging
Dagtocht naar Tingieterij en een boottocht in het land van Maas en
Waal, op de zaterdagen 27 mei en 10 juni 2006.
In Alphen, in het land van Maas en Waal bevindt zich de Tingieterij “’t Oude Ambacht“.
Tin is hartveroverend, eenvoudig en nobel tegelijk. Het verlangt naar een huiselijke, intieme
en harmonische omgeving.
De Betuwe of “Bette Ouwe“ in oud Hollands, betekent betere grond en is de lekkerste streek
van Nederland. Het is niet voor niets de fruittuin van Nederland en woont Flipje Tiel juist in
deze streek.
10.15 – 12.00: Ties van Zon, de tingieter en zijn vrouw ontvangen ons met koffie en gebak.
In de werkplaats proeft u de sfeer van vakmanschap en bent u getuige van de traditionele
methode van tinbewerking. De tingieter demonstreert op een ludieke wijze hoe je van een
platte tinnen schijf een prachtige vaas creëert. Natuurlijk is er ruimschoots gelegenheid om
vragen te stellen en de showroom te bekijken.
12.30 – 14.00: Tijd voor een smakelijke lunch in de omgeving van Maasbommel of Tiel.
14.30 – 16.00: Na de lunch schepen we in voor een ó zo Hollandse boottocht over de Linge of
Maas. Weidse uitzichten, fruit dat vanaf de boot bijna kan worden geplukt en dorpjes waar de
tijd al jaren lijkt stil te staan. En ondertussen zit u op het dek met het zonnetje in het gezicht.
We sluiten deze dag dan af met een prima slotdiner.
Opstappen Nerefco Raffinaderij Parkeerplaats, vertrek 08.15 uur.
De kosten voor deze reis bedragen 15 euro per persoon.
Penningmeester Nerefco Personeelsvereniging rekeningnummer 46.98.65.075.
Aanmelden via de aanmeldingsstrook of telefonisch:
W. Coolen, Zwaluwenlaan 468, 3136 VH Vlaardingen, telefoon 010 4744016.
Wij wensen u alvast een fijne dag toe op 27 mei of wanneer u daarvoor kiest op 10 juni.

Inschrijfformulier
Naam………………………………………………………………………………………
Adres………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats………………………………………………………………….
Wenst met ………perso(o)nen deel te nemen op 27* mei of 10* juni 2006.
(*

Omcirkelen wat van toepassing is.)

Uiterste inschrijfdatum 10 mei.
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17. Personalia
Met Nerflex

:

Met Pensioen :

Overleden

Februari 2006

L.J. Jansen

Maart 2006

D.E.J. Schouten

April 2006

W. de Jong
D.J. Struik
M. van Altena
J. Kuiper
R. Blok

Mei 2006

J.B.M. Meijninger
P.J. Sas
J.H.F. Bemelmans

Maart 2006

L.W. Vellekoop
P.N. Houtman
J.J. ’t Hart
K.J. Barendrecht

April 2006

B.J. van Rijn
A. Groeneveld
J.W. Schipper

Mei 2006

H.W.M. Lutterman

: 14 januari 2006, de heer Ger den Heijer, in de leeftijd van 81 jaar.
30 maart 2006, de heer G.J. Hoks, echtgenoot van mevrouw
P.M. Hoks-Zwaard, in de leeftijd van 75 jaar.

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 juli 2006.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1 juli aan:
Redactie Seconer-nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne
e-mail: boutpietk@hetnet.nl
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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@chello.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

Gerrit Kamperman
IT specialist
Kraanvogelhoek 12
3201 HE Spijkenisse
0181 626506
gerrit.kamperman@planet.nl

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

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

CONTACTPERSOON
PERSONEELSZAKEN
C.A. de Wolf
Doorgeven van mutaties
Telefoon 0181 250357
Postbus 1033
3180 AA Rozenburg

CONTACTADRES PENSIOENFONDS
Stichting Pensioenfonds Nerefco
Postbus 9261
1006 AG Amsterdam
Telefoon 020 607 27 17
Groeps e-mail: pensioenfonds_nerefco@achmea.nl
Aanmelding spreekuur 020 6074982 of 020 6074346

HUISBEZOEK
Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok

- 28 -

