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De Seconer reünie 2016
in woord en beeld

Partyschip “Marlina” afgemeerd in de Biesbosch.

Het verslag van de Seconer reünie 2016 treft u aan op paniga 2 tot en met 6.
De tekst is van Elly Vrijdag-Venema en de foto’s zijn gemaakt door
Piet van Kessel en Cees Ribbens.
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Varen, eten, drinken en de Pannekoek,
maar bovenal oud collega’s ontmoeten, dat is……

Seconer Reünie 2016
Door Elly Vrijdag-Venema
In de Seconer nieuws van april 2016 werd al aangekondigd dat de dag voor de
gepensioneerden dit jaar varend zou worden doorgebracht. Bij iedere vereniging
waarbij ik betrokken ben is dat voldoende om een groot aantal enthousiaste
mensen op de been te brengen en is een dagje zonder een boottocht(je) altijd
minder in trek. Daarmee hadden de organisatoren van deze Seconer dag 2016 dan
ook rekening gehouden.
Toen het juli nummer bij een ieder in de brievenbus lag, met daarin het inschrijfformulier of de
mogelijkheid digitaal in te schrijven, kwam er een stortvloed van aanmeldingen van liefhebbers
binnen. Rond de 325 mensen, oud medewerkers van BP / Nerefco of nabestaanden van oud
medewerkers, hadden wel zin te varen, te eten en te drinken, maar bovenal oud collega’s weer te
ontmoeten en gezellig bij te praten en herinneringen op te halen.
Tegen negen uur vulde de parkeerplaats aan de Veerhaven in Spijkenisse zich en vroeg menigeen zich
al af….. ”zou die er zijn?” of “weet jij of die…komt?” Toen klokslag halftien ingescheept kon
worden werd het gezelschap binnengezongen door een troubadour die door de dag heen nog
regelmatig van zich liet horen. Iedereen zocht een plaatsje, als er was afgesproken met bekenden zocht
je elkaar op. Voorzitter Nico ter Horst sprak een welkomstwoord terwijl de bediening van de
“Marlina” iedereen voorzag van een lekker kopje koffie met gebak, waarna kort uitleg werd gegeven
door de organisatie over het verdere verloop van de dag.
De reis zou, via de Oude Maas, de Dordtse Kil, dan uitkomend op het Hollands Diep en onder de
Moerdijkbrug door, via de Amer naar de Biesbosch voeren, waar we na het lunch-buffet rond 13.30
uur aan wal zouden gaan voor een bezoek aan het museum en/of een wandeling in het gebied de
Pannekoek. Dit is een gebied van zogenaamde grienden, waar aangeplante wilgen groeien. De
wilgentakken werden om de paar jaar afgehakt en onder andere gebruikt om zinkstukken te vlechten
voor de aanleg van dijken. Het is pure cultuurhistorie en deze gebruiken zijn inmiddels vervangen
door modernere methodes.
Na het rijkelijk gevarieerde lunchbuffet, met de altijd populaire croquetten, werd uitleg gegeven hoe
de rondwandelingen zouden gaan verlopen. Een groep gidsen stond al klaar aan de wal en een flink
aantal mensen had zich vooraf opgegeven om eerst onder leiding van een van die deskundigen, zowel
mannen als vrouwen, een wandeling te maken door de Pannekoek en daarna het museum te bezoeken.
De tweede groep deed dat in omgekeerde volgorde… eerst het museum en daarna de wandeling. Dit
natuurlijk om elkaar niet in de weg te lopen. Wegens fysieke ongemakken heeft ondergetekende geen
van beiden gedaan, vooraf was namelijk vermeld dat dit 90 minuten in beslag nam. Ook kon
zelfstandig een bezoekje aan het museum gebracht worden en daarna eventueel van het zonnetje
genieten op het terras.
Het museum geeft een interessante kijk op het ontstaan van de Biesbosch en ook over gebeurtenissen
tijdens de tweede wereldoorlog. De Biesbosch is een van de interessantste natuurgebieden met
getijdenwater en is wijd en zijd bekend bij natuuronderzoekers over de gehele wereld. Half vijf
werden we weer aan boord verwacht en het verbaast met telkens weer hoe snel de uurtjes dan
omvliegen, het was buiten enigszins te merken aan de temperatuur. (Lees verder op pagina 5)
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Aan het einde van de dag maakte Nico ter Horst bekend dat hij gedurende het afgelopen jaar de
functie van Voorzitter geleidelijk heeft overgedragen aan Gerit van de Peppel. Daarop aansluitend
deelde Piet Timmers mede dat dit de laatste door hem georganiseerde reünie was. Piet blijft
overigens wel aan als Penningmeester. In de volgende Seconer-nieuws meer over dit onderwerp.
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(Vervolg van pagina 3)
We genoten de hele dag van prachtig weer, aan het eind van de middag werd duidelijk dat we 26
september op de kalender schreven. Binnen was het aangenaam en waren de tafels weer netjes
gemaakt, lekker bakjes met nootjes en zoutjes neergezet en tevens, vanaf ongeveer vijf uur, mochten
de spirituosen worden geschonken.
Op onze “heenreis” hadden verschillende voormalige collegae al met elkaar gepraat en herinneringen
opgehaald. Zelf had ik ontmoetingen met drie voormalige dorpsgenoten uit onze “Abbenbroekse” tijd,
waar onze gezamenlijke kinderen hun schooltijd deelden.
Andere route
Er volgde een mededeling van de kapitein! In verband met de tijd die nog nodig was om ook het
diner-buffet ten volle te kunnen genieten werd er gekozen voor een andere route terug. Via de Dordtse
Kil terug en onder de bruggen door, onder meer de spoorbrug, bij Dordrecht linksaf de Noord op.
Langs Papendrecht, Alblasserdam, waar de liefhebbers zich konden vergapen aan een bijzonder
zeiljacht in aanbouw. Bij navraag bij de bouwer van het schip, Jachtbouwer Oceanco, kon men tijdens
het typen van dit artikeltje, vanwege de privacy bescherming van sjeik huppelepup, geen verdere
informatie verstrekken dan; “dit is het grootste jacht in aanbouw ter wereld”. Ik had zo graag willen
weten of ie dat nou van zijn zakgeld betaalt of als
verjaardagscadeautje van vrouwlief krijgt.
Tussen alle bezienswaardigheden, en alle
interessante zaken aan de wal, want alles ziet er
toch leuker uit vanaf het water, werd ook voor
entertainment gezorgd. Een multifunctioneel
inzetbare “artiest“ die afwisselend als een soort
nep-Mozart, dan weer als Stevie Wonder (of Tina
Turner) aan tafel verscheen. Zoals op de foto is te
zien werd ik met een bezoek vereerd.
Varend tussen de sky-line van Rotterdam kwam
ook nu het diner-buffet naar boven. Keurig
geregisseerd door het personeel werd tafel voor
tafel kenbaar gemaakt het bord te mogen vullen.
Het is altijd weer moeilijk…… wat zullen we
nemen en tegen alle goede voornemens, is het toch
weer flink wat geworden. De sfeer is in de loop van de dag heel gezellig geworden en iedereen geniet,
terwijl het buiten al gaat schemeren en Rotterdam de lichtjes al aan heeft. Leuk om ook dit stukje van
de dag nog mee te beleven.
Een zangeres zingt wat bekende nummers en krijgt het aan het eind van deze leuke tocht voor elkaar
dat er flink wordt meegezongen. De laatste afslag van Nieuwe Maas naar Oude Maas wordt genomen
en dan onder de twee Botlek bruggen door. Het passeren van de laatste brug, de Spijkenisserbrug en
het invaren van de openstaande sluisdeuren in de Veerhaven maakt dat we rond ongeveer negen uur
weer terug zijn op ons vertrekpunt.
Tot slot worden de nodige dankwoorden gesproken, een extra applaus voor het bedienend- en
keukenpersoneel. Daarna zoeken de passagiers hun spullen weer bij elkaar en nemen we ook afscheid
van alle bekenden en mede tafelgenoten. Voormalig BP / Nerefco medewerkers zijn over een groot
deel van Zuid-Holland en Zeeland / Brabant uitgewaaierd en sommigen hebben nog een flinke rit voor
de boeg, waarna ze thuisgekomen, net als alle andere deelnemers aan deze fantastische dag, terug
kunnen kijken op een – wel lange – maar zeer geslaagde reis.
Tot een volgend keer,
Elly Vrijdag-Venema
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Het buffet komt langzaam met de dansvloer omhoog, zie foto 6. De dansvloer waar later op de avond
door Heleen Strik en Simon van de Graaf de Twist wordt gedanst, foto 7.
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Het gevolg van adreswijziging
2.

In het vorige nummer van Seconer-nieuws stond een anekdote waarin Flip Treffers, de voormalige
brandweerman uit de C-shift, een rol speelde. Zoals bij de meesten van onze lezers wel bekend zal zijn
is Flip een aantal jaren terug overleden. Zijn vrouw geniet echter, ondanks haar handicap, nog van het
leven. Kort na de verhuizing naar haar appartement in de Ommeloop in Brielle heeft mevrouw
Treffers een ongeluk gehad waarna ze in verschillende verpleeghuizen verzorgd moest worden. Sinds
kort woont ze echter naar volle tevredenheid in de Plantage te Brielle.
Door al die verhuizingen bleef mevrouw Treffers verstoken van ons blad en miste ze in eerste
instantie de anekdote met de mooie tekeningen van Hans Koreman. Nu doet zich het feit voor dat
mevrouw Boswinkel ook in de Plantage verblijft en haar attendeerde op het stukje in ons blad.
Piet Bout hoorde hiervan en bedacht opeens een leuke bestemming voor de tekeningen die van het
verhaal waren overgebleven. De tekeningen werden ingelijst en er werd een dag gepland om die te
overhandigen.
Mevrouw Treffers heeft echter een drukke agenda en op de geplande dag was ze verhinderd. Maar
vandaag lukte het en gingen Piet en Klaas op pad om haar het lijstje met de tekeningen te brengen. Ze
wist wel dat ze bezoek zou krijgen, maar niet wie en zo was het een verrassing dat we opeens bij haar
stonden. Klaas kende ze nog wel uit de tijd dat ze in Brielle dicht bij elkaar woonden, maar Piet was
nieuw voor haar. Het was een gezellig uurtje, waarbij er van alles over tafel ging. We hoorden onder
andere dat Flip zijn schoonvader ook brandweerman was en bij zijn eerste bezoek bij hen thuis door
zijn aanstaande schoonvader werd goedgekeurd.
Ze was blij met de ingelijste tekeningen. Een mooi eind voor zo'n herinnering of anekdote.
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3.

BP Pensioenfonds
Door Jan Nieuwenhuize

Overgang naar België succesvol verlopen
Per 1 juni 2016 zijn de opgebouwde pensioenaanspraken,
pensioenrechten, verplichtingen en het vermogen van de Stichting
Pensioenfonds BP succesvol overgedragen aan het OFP BP
Pensioenfonds in België.
Inmiddels is de overdracht van alles, dat tot de
basispensioenregeling (DB-regeling) behoort, afgerond. In juni zijn alle pensioenen keurig en tijdig
betaald door het OFP. Het vermogensbeheer van de DB regelingen in het OFP wordt uitgevoerd door
dezelfde Investment Managers als van de Stichting Pensioenfonds BP, namelijk Black Rock en BNP
Paribas. De administratie is als voorheen ondergebracht bij Syntrus Achmea Pensioenbeheer.
De uitvoering van de DC-regelingen (Beschikbare premie regelingen) is ook per 1 juni 2016
overgedragen aan het OFP. De betreffende pensioenkapitalen zijn op 1 juli 2016 van NNIP naar
BWCI overgedragen.

Liquidatie van de Stichting Pensioenfonds BP
De collectieve waardeoverdracht per 31 mei 2016 heeft plaatsgevonden, conform de overeenkomst
tussen de Stichting, het OFP, BP Europa SE – BP Nederland en BP Raffinaderij Rotterdam B.V. (de
twee aangesloten werkgevers). Per 1 juni nam het OFP alle pensioenverplichtingen van de Stichting
over.
Het bestuur van het Pensioenfonds BP heeft op 10 augustus 2016 besloten tot ontbinding van het
pensioenfonds. Conform de statuten treden de leden van het bestuur dat tot de ontbinding van het
fonds besloot, op als vereffenaars. Dit zijn de heren Bakels, Baltussen, Bergmans, Gunnewijk, Koole,
Lindaart, Nieuwenhuize en Roberts. Er is een planning gemaakt om alle werkzaamheden in verband
met de ontbinding van de Stichting voor eind 2016 af te ronden.
Een eventueel batig saldo van de Stichting, na betaling van de kosten van de liquidatie, zal worden
overgedragen aan het OFP.

Performance beleggingen en dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP was op het moment van de overdracht per 31 mei 2016
101.8%. Begin van het jaar was deze nog 107.3%. Het totale vermogen bedroeg ruim € 1.2 miljard.
Als gevolg van de verdere daling van rekenrente van 1.67% naar 1.23% gedurende de eerste 5
maanden in 2016 zijn de fondsverplichtingen van het pensioenfonds wederom fors toegenomen. Dit
als gevolg van de maatregelen van de Europese Centrale Bank.
Het behaalde rendement op de beleggingen in de periode tot de overdracht is uitgekomen op 3.7%. Dit
positieve resultaat is voor een belangrijk deel veroorzaakt door goede rendementen op beleggingen in
obligaties/leningen. Het rendement op aandelenbeleggingen was matig.
De beleggingsportefeuille van het Pensioenfonds heeft vanaf 2011 prima rendementen gerealiseerd,
gemiddeld 8% per jaar.
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Dutch Management Committee
Als gevolg van de overgang van de Nederlandse pensioenen naar België is in Nederland een
Landencommissie ingesteld (Dutch Management Committee). Hierin zitten alle Nederlandse leden die
in 2015 in het bestuur zaten van Stichting Pensioenfonds BP:
Namens de werkgevers
• S. Gunnewijk (Voorzitter)
• P. Koole
• H.J. Lindaart
Namens de werknemers
• A. Bakels
• N. Bergmans
Namens de gepensioneerden
• A. Baltussen
• J. Nieuwenhuize
Het DMC ziet toe op een goede uitvoering van de Nederlandse pensioenregelingen door het OFP. Ze
coördineert de communicatie naar de Nederlandse deelnemers en pensioengerechtigden. Daarnaast
heeft het DMC een adviserende rol richting het bestuur van het OFP BP Pensioenfonds. Op
belangrijke onderdelen moet het OFP-bestuur het DMC om advies vragen en heeft het DMC een
adviesrecht naar het OFP-bestuur.

Nieuwe wet voor pensioencommunicatie
Op 1 juli 2015 trad de Wet Pensioencommunicatie in werking. De wet geeft pensioenfondsen meer
ruimte om digitaal te communiceren. Een logische ontwikkeling; digitaal wordt steeds gewoner.
De website van het pensioenfonds wordt daardoor steeds belangrijker voor de communicatie. Kijk
daarom ook op www.pensioenfondsbp.nl voor informatie over ontwikkelingen op het gebied van de
pensioenregelingen.

j.nieuwenhuize32@upcmail.nl
telefoon 010- 4743298

In Pensioen 1-2-3 leest u
wat u wel en niet krijgt in
onze pensioenregeling en
wanneer u in actie moet
komen.
Lees meer op ………
www.pensioenfondsbp.nl
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Het Panamakanaal
4.

Door Rob van Breda
Afgelopen winter begon het bij ons
weer een beetje te kriebelen. We
wilden weer eens ergens naar toe en
op een cruise zie je het meeste in korte
tijd. Maar ja, het is wel een beetje
duur en al die luxe aan boord is wel
mooi natuurlijk maar eigenlijk zitten
we daar ook weer niet echt op te
wachten. Het gaat om de reis en de
plaatsen die je bezoekt en de rest is
bijzaak. Althans, zo redeneerden wij.
We vonden vervolgens via een grote reisorganisatie een combinatietrip. We zouden dan eerst vliegen
naar Curacao, daar een week verblijven en vervolgens een korte cruise van een week maken. Die reis
zou dan uiteraard starten in Curacao en vervolgens naar Venezuela gaan en dan naar Aruba. Daarna
een dag op zee want de volgende haven zou Panama zijn. Op de terugweg zou de plaats Cartagena in
Colombia worden aangedaan en vervolgens zou de reis weer eindigen in Curacao.
Om een aantal redenen was dit voor ons een aantrekkelijke reis. Mijn vrouw is als dochter van een
Shell employee geboren in Venezuela en was daar sinds haar vroege jeugd nooit meer geweest.
Cartagena en vooral Panama trokken ons allemaal wel én het schip zou wat minder luxe zijn dan
gebruikelijk. De werkelijkheid bleek iets anders. Het schip was van de gebruikelijke categorie, dus
met alle luxe van dien maar ze was al wat ouder. Ze was eigendom van de rederij Royal Caribean
geweest en nu verkocht aan een Zuid Amerikaans bedrijf. Grote rederijen doen hun schepen meestal
na een jaar of twintig van de hand, waarna zo’n schip weer een nieuw leven krijgt bij een wat minder
dure rederij. Zo was het ook met de Monarch (Ex Monarch of the seas) gegaan.

Ze maakte nu het vaste rondje; Curaçao, Venezuela, Aruba, Panama, Colombia, Curaçao en in elk van
deze havens kon je op en afstappen. In elke haven gingen er honderden passagiers van het schip af en
kwamen er weer honderden nieuwe gasten aan boord. Alles was Zuid Amerikaans. De voertaal was
Spaans. Er was één bemanningslid die Nederlands sprak en dat was alles. Zelfs het Engels waarvan je
verwacht dat iedereen dat wel een beetje spreekt bleek in veel gevallen een probleem. Het ging er héél
anders aan toe dan op de schepen van de Holland Americalijn. Zuid Amerikanen houden van muziek
en het liefst een beetje hard. Aan het zwembad liggen is wel mogelijk (als je er een beetje vroeg bij
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bent tenminste) maar dan moest je wel van een bingo met muzikale begeleiding houden en het liefst
oordoppen meenemen………
Het schip is natuurlijk met een lengte van tweehonderdachtenzestig meter enorm en er zijn dan ook
nog heel veel dekken met comfortabele dekstoelen waar je heerlijk kunt zitten en waar je alleen het
ruisen van de zee hoort, dus echt een probleem was het niet. Je kon hier en daar het schip haar leeftijd
aanzien. Ze had in al die jaren (bouwjaar 1991) vele duizenden gasten gezien en alles was wat sleets.
Een groot verschil met de meeste cruiseschepen was dat alle drank gratis was. Je hoefde niet steeds je
pasje af te geven als je iets wilde drinken. De hele sfeer aan boord was ook heel relaxed en voelde
prettig aan.
Curacao en Aruba kenden we al een beetje maar Caracas was vooral voor mijn vrouw, die er als kind
op vakantie was geweest een belevenis. Het was overal carnaval dus we hebben daar heel wat van
gezien in de diverse steden onderweg.

Het kanaal
Waar ik zelf erg naar uitkeek was Panama
en daarbij uiteraard het kanaal. We
hadden een trip naar de sluizen geboekt
en troffen daar zelfs een soort tribune aan
voor alle toeristen die er kennelijk
dagelijks komen.
Het is een indrukwekkend gezicht om
zo’n kolossaal schip op een paar meter
voor je neus langzaam de sluis binnen te
zien drijven. Opvallend is de snelheid
waarmee dan ook de sluis met water
gevuld wordt, en je ziet vervolgens het
schip behoorlijk snel een flink aantal
meters omhoog gaan.
Het kanaal is opgeleverd in1914 en vormt
met haar lengte van 81 km een oplossing
en tegelijkertijd een soort bottleneck voor
de zeevaart.
De bouw startte in 1881 door een Frans
bedrijf dat in 1889 failliet ging. 22000
doden vielen er, hoofdzakelijk door Malaria en gele koorts. In 1904 namen de Amerikanen het over en
in 1914 hadden ze het klaar. Tijdens de bouwperiode van de Amerikanen vielen er nog eens 5600
doden.
Het is uiteraard van enorm belang voor de
wereldeconomie maar vooral voor de Amerikaanse
natuurlijk. Zij hebben het gebouwd en hebben het
jarenlang (tot groot verdriet van de Panamezen) in bezit
gehad. De overdracht aan Panama vond, na
aanvankelijk veel weerstand van de USA, plaats op 31
december 1999. De besparing in vaartijd voor schepen
is enorm. Een schip varend van New York naar San
Francisco legt via het kanaal 9500 km af maar zou via
de route over kaap Hoorn 22.500 km afleggen. De
kanaalgelden zijn dan ook navenant. Een behoorlijk
containerschip betaalt al ruim drie ton in dollars voor
een kanaalpassage. Gemiddeld passeren er maandelijks
een kleine 1000 schepen het kanaal, dus rekent u maar
uit….
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De opbrengsten zullen wel het belangrijkste
deel van het Panamese staatsinkomen vormen.
Een groot deel van het kanaal vormt het
zogenoemde Gatunmeer. (Nederlandse zeelui
noemen dit meer gemakshalve vaak het
katoenmeer.) Op dit meer komen een twintigtal
stroompjes en riviertjes uit. Toen wij er waren
stond het niveau van het meer naar men zei
zorgelijk laag. Het was op dat moment ruim 20
cm lager dan gebruikelijk rond die tijd van het
jaar. Het kanaal is er uniek in dat het het enige
vaarwater ter wereld is waarbij de kapitein het
volledige gezag over zijn schip overdraagt en op
zijn schip even niets heeft te vertellen. Alles
wordt geregeld en beslist door de kanaalmaatschappij en haar loodsen. De schepen mogen in de sluis
ook hun eigen voortstuwing niet gebruiken en worden door de sluizen gesleept met enorm grote
elektrische locomotieven. Deze kolossen moeten niet alleen het schip meetrekken, maar ook het
hoogteverschil op de wal overbruggen Ze trekken zichzelf dan ook vooruit via een tandradbaan langs
de sluis, dit zoals je dat wel ziet bij treinen in heel steile berggebieden.

De nieuwe sluizen
Men was tijdens ons bezoek al druk bezig met de bouw van het nieuwe sluizencomplex geschikt voor
grotere schepen. Men heeft daarbij enorme waterreservoirs aangelegd om zo zuinig mogelijk met het
beschikbare water om te kunnen gaan omdat men kennelijk vreest dat die lage waterstand wel eens
permanent zou kunnen worden. Op 25 juni 2016 waren de nieuwe sluizen klaar en zijn ze in gebruik is
genomen.
Door deze sluizen kunnen nu schepen tot ruim 427 meter lengte passeren waardoor 99% van de
huidige containerschepen door de nieuwe sluizen kan. Heel recent hoorde ik van iemand dat deze
sluizen die schepen tot 55 meter breed kunnen schutten een probleem zouden hebben. Met name aan
de zijkant zouden onder water nog obstakels aanwezig zijn. Er waren tot nu toe al drie schepen die
schade hadden opgelopen waaronder een LPG tanker.
De nieuwe sluisdeuren schijnen naar Nederlands
ontwerp te zijn gebouwd. Die deuren moeten
wel tegen een stootje kunnen want hun
stevigheid is van enorm belang. De Atlantische
oceaan en de Stille oceaan hebben ongeveer
hetzelfde niveau, maar het Gatunmeer met een
oppervlakte van 425 km² ligt op een hoogte van
circa 26 meter. Zou een sluisdeur het begeven en
het meer leeglopen in een van de oceanen dan
zou het naar schatting ruim veertig jaar duren
voordat er weer voldoende water staat voor de
scheepvaart.
Met al deze informatie thuisgekomen, recent
hoorde ik iemand vertellen dat een Chinees
bedrijf een overeenkomst heeft gesloten met de Nicaraguaanse overheid (President Ortega) om nóg
een kanaal door de Midden Amerikaanse landengte te gaan bouwen. Een potentiële concurrent voor
het huidige kanaal dus. Er zou in totaal 50 miljard dollar met het project gemoeid zijn. Dit kanaal dat
slechts 1000 km noordelijk van Panama komt te liggen zou nog dieper en breder worden dan het
huidige kanaal en het zou een totale lengte van 278 km moeten krijgen! Ruim drie maal zo lang als het
bestaande kanaal dus! Het is voor Panama te hopen dat dit nog even gaat duren.
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5.

VAN “VUUR”WERK NAAR UURWERK (2)
Door Nico ter Horst

Het Meten van de tijd
Ook de reizende gebruiker van een zonnewijzer, de zeeman, moest er
rekening mee houden dat het meetinstrument moest zijn aangepast aan
de plaats op aarde. Daarom werden er eerst eenvoudige
zakzonnewijzers, later ingewikkelde instrumenten vervaardigd, die het
mogelijk maakten de tijd op verschillende plaatsen op aarde te kunnen
meten.
De oudste reiszonnewijzer die bekend is, stamt uit het Romeinse rijk,
omstreeks uit het jaar 250. Dit soort tijdmeters heeft het lang
uitgehouden, nog in het begin van deze eeuw werden in Noord-Afrika
en in het Midden-Oosten zak-zonnewijzers gebruikt. Die bestonden uit
een kompas met daarop een neerklapbare gnomon, zeg maar de wijzer.
Dit instrument maakte het mogelijk om met behulp van de
kompasnaald de gnomon te oriënteren, vervolgens de tijd te bepalen en
dan weer met behulp van het kompas de richting te vinden.
Ook de vaste zonnewijzer heeft nog lang zijn praktische betekenis
gehouden. Een wijdverbreid misverstand is dat de vaste zonnewijzer
overbodig werd door de uitvinding van het mechanische uurwerk, want
de oude klokken waren niet zo nauwkeurig dat men het zonder verdere
controle af kon. De zonnewijzer, zoals we die vaak tegen komen op de
muur van een oude kerk was nodig om één keer per dag, om twaalf uur
de torenklok gelijk te kunnen zetten.

Wordt vervolgd.

Bron: Uurwerken A.A.Boer / Wikipedia
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Rick Gelderblom
Na 13 jaren Egypte (Caïro)
en Azerbeidzjan (Baku)
weer terug in Europoort.
Rick en Ineke Gelderblom zijn weer terug in Nederland. We zochten hen op in hun
gezellige woning in Oostvoorne. De plek die ze 13 jaar geleden verlieten om voor
zeven jaar naar Cairo te vertrekken. In aansluiting op deze Egyptische periode
verhuisde het gezin Gelderblom voor wéér zes jaar naar het oude olieland
Azerbeidzjan aan de Kaspische zee. In deze eerste aflevering vertelt Rick over zijn
Periode in Egypte. In een volgende aflevering zal hij ons iets vertellen over het
leven in deze voormalige Sovjetstaat.

6.

Door Rob van Breda en Piet van Kessel.

In gesprek met Rick
Zoals bij de meesten van ons wel bekend heeft
Rick als Process-Engineer een tijd op de
Europoort Raffinaderij gewerkt. Daarna
"verdween" hij in 2003 naar Egypte. Hoe is het
hem sindsdien vergaan.
Het hernieuwde contact met hem kwam op
dubbele wijze tot stand. Piet van Kessel trof
Rick in het BP kantoor tijdens een Seconer
activiteit
en
ik
kreeg
via
het
klokkenluidersgilde het verzoek de klokken te
luiden ter gelegenheid van het huwelijk van ene
Femke Gelderblom..... tijdelijk woonachtig in Oostvoorne. Het zal toch niet waar zijn dacht ik.... maar
het bleek wel het geval te zijn. Het bleek de jongste dochter van Rick en Ineke en zoals gezegd,
tijdelijk in Oostvoorne verblijvend maar woonachtig in Noorwegen....
Mijn eerste gedachte was "dan valt ook deze appel niet ver van de boom...". Als je ouders al
ondernemend en reislustig waren; Ricks vader werkte voor BP /Shell joint-ventures in het buitenland,
dan is het natuurlijk niet zo vreemd dat je daar als kind wat van mee krijgt. Rick is weliswaar geboren
in Nederland (1957 te Bodegraven) maar na anderhalf jaar al verhuisde hij met zijn ouders naar
Iran. Je bent dan "expat" zoals dat heet als je wordt uitgezonden naar het buitenland. Rick heeft met
zijn ouders gewoond in landen als Iran, Nigeria en Soedan. Het is dan ook niet zo gek dat het na
achttien jaar Europoort bij hem een beetje begon te kriebelen. Achteraf zou je kunnen zeggen dat het
eigenlijk toch nog best lang heeft geduurd.
Hij werkte aan het Hydrofiner 3 en CDU 4 restructuring project toen hij via het TAS (het BP vacature
systeem) op het spoor kwam van een vacature voor een Process Engineer in Egypte. Met wat "back
up" van Nigel Goddard die ook aan het restructuring project werkte lukte het Rick de baan in Egypte
te krijgen.
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De eerste kennismaking met Egypte was voor het gezin al direct een typisch Egyptische verassing.
Want toen uiteindelijk alle huisraad in het appartement in Kairo was gearriveerd ontdekte Ineke dat
het een flinke chaos was, omdat de Egyptische douane alle kratten grondig had geïnspecteerd en
bijvoorbeeld de handleidingen van de Ikea meubelen niet op dezelfde plek terug had gelegd maar her
en der hadden verspreid over de overige spullen. CD's waren uit de hoesjes gehaald die later her en
der door alle spullen werden teruggevonden. Het leek allemaal wel opzet. Pas later zouden Rick en
Ineke ontdekken dat een goed ontwikkeld gevoel voor chaos een algemene eigenschap van
Egyptenaren is. Het appartement dat ze gingen bewonen was werkelijk van grote, typisch amerikaanse
afmetingen. Bekleed met graniet en belegd met marmeren tegels. Maar dan komt bijvoorbeeld de
lokale metselaar voor een klusje en die maakt dan doodgemoedereerd zijn cement aan op de marmeren
vloertegels, die daardoor dus voorgoed worden verpest. De schilder morst overal zijn verf in de mooie
entree van het gebouw waardoor dat ook een morsig en onverzorgd geheel wordt. Op goed bedoelde,
maar vooral onbegrijpelijke wijze wordt alles in de kortste keren lelijk, vies of kapot gemaakt. Dit
geldt ook net zo goed voor hun eigen bezittingen zoals bijvoorbeeld nieuwe auto's en fietsen. Het is
onbegrijpelijk want alles kost er een vermogen en vrijwel iedereen is arm. Dat de
werkomstandigheden daar anders dan in Nederland zouden zijn was natuurlijk te verwachten en deze
nieuwe ervaring was ook juist de bedoeling van de verhuizing.

Het werk
Een lopend verhaal van het leven laat zich
lastig schrijven, maar aan de hand van wat
situatieschetsen zullen we proberen u een
idee te geven van de werkomstandigheden
die Rick daar aantrof.
De nieuwe werkgever heette Gupco (Gulf
of Suez Petroleum Company), en was een
Joint Venture tussen twee partijen; BP
(49%) en de Egyptische overheid
(51%). De
organisatie
was
"dual
signature", voor alles is een handtekening
nodig van zowel BP als de Egyptische olie
overheid. En die twee hadden over vrijwel
alles tegenstrijdige belangen. Het betrof een aantal onshore (Western Desert) en offshore (Gulf of
Suez) olievelden waar de crude een aantal voorbehandelingen onderging zoals simpele separatie,
ontzouting, ontwatering, gasstabilisatie en droging, waarna ze kon worden verpompt of verscheept. De
man bezetting van de JV Gupco bestond uit 130 westerse BP expats en 4000 Egyptenaren!!
De beginsituatie van de diverse plants was zoals wij hier in Rotterdam ook kennen. Een Construction
company in dit geval Parsons, zet een unit neer en na de oplevering is het verder voor de gebruiker om
er mee te werken. Abstract denken wordt tijdens opvoeding en op Egyptische scholen niet
onderwezen zodat vrijwel niemand een P&ID of andere tekening kan lezen. Daardoor is dus "alles
moeilijk". De expats zijn in het dagelijks leven de beslissers en Rick kreeg als Facility-Engineer zowat
alles op z'n bord wat niet werd begrepen en dat was nog al wat want zoals gezegd in het land van de
legendarische uitspraak “no problem" is eigenlijk alles "a very big problem".
Als je te maken krijgt met een benadering van problemen met als uitgangspunt dat in het hele leven
(en dus ook bij technische problemen) "alles is voorzien....." en in de hand van een hogere macht ligt,
dan wordt het wel lastig om verbeter-onderhoud te plegen. Er was dan ook een voortdurende strijd
over de kosten. Ging er bijvoorbeeld een pomp kapot dan wilde de BP kant hem laten repareren in de
werkplaats (lopende onderhoudskosten GUPCO) maar de Egyptenaar vond dan dat er een nieuwe
pomp moest worden aangeschaft (investering door BP). Het financiële model was dat BP alle
investeringskosten van te voren ophoestte, waarna het geld verdiend werd via een costrecovery
constructie. Uiteraard liepen de Egyptenaren vaak vele rekeningen achter in betaling. Als BP
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verzuchtten we wel eens 'dat we liever gewoon
een boot met fysieke crude oil wilden in plaats
van een beloofde betaling".....
Zo bestond het dagelijks leven voor Rick voor
een groot deel uit het verzamelen van
handtekeningen voor allerlei projecten en
mensen ervan te overtuigen deze handtekeningen
dan ook te zetten. Elke aankoop / beslissing
moest ondersteund worden door minstens twee
handtekeningen, BP en Egyptisch. Nieuw
equipement moest bij voorkeur door een local
supplier worden geleverd en mocht zeker niet uit
het buitenland komen. Maar ja, wat moet je, als
er bij de opdracht voor bijvoorbeeld een nieuw
vat in heel Egypte geen enkele leverancier is te vinden die zo'n vat op specificatie kan leveren. Vaak
bleek dan “struinen op de scrapyard” de enige oplossing te zijn. Arbeidskosten zijn naar onze
maatstaven nihil. Een vat dat door verregaande corrosie werd afgekeurd wordt dan maar weer
opgelapt door er een maand lang een lasser aan de binnenzijde lasrupsen in te laten leggen totdat het
weer voldoende wanddikte verzameld had en het min of meer verantwoord is om het te gebruiken.....
Conversies van separator naar desalter naar freewater KO drum en weer terug naar separator….
normal business in Gupco! Rick heeft ooit eens van WC rollen een model gemaakt om aan de
egyptenaren duidelijk te maken wat voor inlet device de separator moest gaan krijgen... de tekening
snapte niemand.

Cultuur
In het dagelijks leven is stelen hier een
doodzonde en sociaal onacceptabel. Nog niet zo
lang geleden werden daar handen voor afgehakt!
Stelen komt dan ook niet veel voor. Een in een
taxi vergeten duur fototoestel werd dan ook weer
netjes bij Rick thuis terugbezorgd. "Mooi
praten" is echter een heel ander verhaal. Dat is
namelijk niet verboden, en is daardoor eigenlijk
een soort nationale sport die in hoog aanzien
staat. Het wordt dan ook door iedereen
veelvuldig toegepast. Iets in een verhaal mooier
voorstellen dan het in werkelijkheid is, is vrij
normaal en wordt vooral als beleefd gezien. Ook
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bij het werk. Soms kreeg je verhalen te horen, kompleet met allerlei details waardoor je het nog bijna
zou gaan geloven ook! Als je later toch maar eens de feiten ging checken bleek het echter weer het
zoveelste broodje aap verhaal te zijn. Mooier verkopen dan iets in werkelijkheid is, is de dagelijkse
sport waarin de gesprekspartner laat zien dat hij zijn slachtoffer vooral goed nieuws wil brengen met
de bedoeling hem weinig problemen te willen bezorgen. Als dit echter elke dag weer het geval blijkt,
wordt je daar op den duur nogal moe van want je moet voortdurend op je hoede zijn!
De soms bizarre gang van zaken bleek ook uit een mooi verhaal betreffende pijpmateriaal dat op een
gegeven moment een zeer schaars artikel bleek. Op de een of andere manier was er steevast zesduimse
pijp in overvloed beschikbaar en dus werd alles ge-re-engineerd naar zesduimse pijp. Maar op zeker
moment was ook die pijp op en bleek goede raad nogal duur. Nu was het Rick al eerder opgevallen
dat een flowline van een productieput in de woestijn op een afstand van circa 12 km niet echt
helemaal rechttoe rechtaan op het verzamel manifold aanliep. Gewapend met een terreinwagen en een
GPS en met behulp van wat Waypoints, besloot hij het traject eens na te rijden. Het resultaat was
opmerkelijk. Op een afstand van 12 km lag er ongeveer 4 km pijp teveel. Door de pijpleggers te
instrueren de pijp te verleggen naar de sporen van Rick's 4WD auto kwam er toch weer 4000 meter
pijp beschikbaar voor projecten.
De oplossing om lekkages aan bijvoorbeeld een desalter op te lossen was heel inventief. Je snijdt de
buitenband van een auto in stukken. Vervolgens
neem je zo’n draadeind-poot waarmee een
stelling waterpas wordt gezet. Je legt een steen
op de grond en vervolgens druk je met het
draadeind het stuk autoband tegen het lek. Als je
het draadeind dan maar hard genoeg aandraait
zul je zien dat je het lek op zeker moment
vanzelf dichtdrukt en presto, het lek is
verholpen! Snel en met lokale middelen! Op een
gegeven moment stonden er 4 van zulke
reparaties onder een desalter. Je begrijpt
werkelijk niet waarom wij daar hier in
Rozenburg toch zo'n drukte over maken...

Botsing in de woestijn
Vóór BP was AMOCO de Gupco JV partner. Als goede Amerikanen reden zij altijd met GMC
terreinwagens. Logge bakbeesten waren het die bijna niet los te trekken waren als ze eenmaal
vastraakten in het zand. Op een zeker moment besloot iemand om toch eens iets beters te kopen. Door
Inkoop werden er een paar Toyota HiLux terreinwagens aangeschaft. Dat bleken in de praktijk
ijzersterke en betrouwbare wagens te zijn. De vaste Egyptische ploeg vond het echter maar niets. Op
de een of andere manier konden de Toyota's ondanks hun veel betere prestaties geen goed bij ze doen.
Op een dag reden er twee Toyota's door de woestijn. De wegen zij daar kaarsrecht. Er is verder
niemand op de weg en je kunt elkaar dan ook van mijlenver aan zien komen (altijd grote stofwolk
achter de auto!). De wagens knalden midden in de woestijn frontaal op elkaar en waren vervolgens
allebei total loss. Er volgde uiteraard een incidentonderzoek door een commissie met eindrapport,
waarbij een van de belangrijkste conclusies was: "Toyota's are no good cars".... Weer een van die
ongelofelijke voorvallen waarvan Rick het eerste jaar een dagboek heeft bijgehouden want er kwamen
vrijwel dagelijks zulke absurde situaties voor. Rick verzuchtte wel eens na zijn eigen aantekeningen
nog eens te hebben doorgelezen; Je gelooft soms jezelf niet!
De Razzak Oil plant van Gupco was gebouwd in het gebied waar Duitse troepen en geallieerden in
WO2 elkaar hebben bevochten. Wie kent niet de twee legendarische opponenten, veldmaarschalk
Montgomery en de Duitse generaal Rommel. De tweede slag om El Alamein, waarin de Duits /
Italiaanse opmars werd gestuit, vormde een keerpunt in de oorlog. De GUPCO plant ligt in dat gebied.
Niet ver daar vandaan bevindt zich nog een compleet Italiaans veldhospitaal ingegraven in de
woestijn, onzichtbaar en koel. Geheel verlaten en onbewaakt. Je kon er nog zo in. Uiteraard werden er
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bij graafwerkzaamheden regelmatig oude verroestte granaten, landmijnen, munitie en
dergelijke gevonden. Die werden dan voorzichtig naast de te graven kuil neergelegd, waarna het werk
gewoon doorging. Als men van een bepaald gebied vermoedde dat er wel eens veel landmijnen
zouden kunnen liggen, werd er gewoon voor het graven eerst een flinke kudde kamelen doorheen
gejaagd....

Terug in Nederland
Als je zo lang in een totaal andere, niet Westerse cultuur hebt gewoond, voelt het thuiskomen bijna net
zo vreemd aan als na ons vertrek naar Egypte zegt Ineke Gelderblom. Fietsen in Cairo is heel wat
anders dan door Oostvoorne. Het niet meer voortdurend op je hoede hoeven zijn en gewoon weer
Nederlands kunnen spreken met je buren. Of ontspannen in de Supermarkt te lopen waar gewoon
alles te koop is. Aan deze ontspannen sfeer moet je ook weer behoorlijk wennen.
Het is natuurlijk heerlijk dat hier alles goed geregeld is, dat je bijvoorbeeld vertrouwen kunt hebben in
een arts en ziekenhuis. Dat je niet in het hospitaal in een rolstoel aan één been wordt voortgetrokken
terwijl de andere gebroken is.... Dat je in het ziekehuis niet uit de scanner getrokken wordt omdat een
meer betalende patient voorrang krijgt... Dat de tandarts bijgenaamd “Dr. root canal" uitsluitend 2000
euro kostende (inclusief “special BP discount”) wortelkanaal behandelingen uitvoert terwijl hij naar
een voetbalwedstrijd kijkt op de TV boven de behandelstoel.... Als je hier bijvoorbeeld in een winkel
iets vraagt, probeert de verkoper meestal met je mee te denken en je echt te helpen. Dat is in Egypte
wel even anders. Daar beoefent ook de verkoper altijd de nationale sport van “mooi praten” dat je de
rechter schoen beslist moet kopen terwijl hij belooft spoedig te gaan zoeken naar de linker die op dat
moment een beetje kwijt is....

Terug naar de woestijn
Rick mist de woestijn, in zijn vrije tijd in Egypte ging Rick graag (600 km) buiten Cairo navigeren en
kamperen door de ongerepte Western Desert ('west van de Nijl'). Gedurende zes jaren Egypte trok
Rick met zijn gezin, vrienden of collega’s woestijnen in of door, plaatsen waar wij nog nooit van
gehoord hebben: De Abu Muharrik woestijn, White desert, Black desert, the Labyrinth of Fear,
Madman pass, Dutchman pass (staat een Heineken bier in blik opgesteld), Siwa Oasis (is hun beagle
hond naar vernoemd), Gilf Kebir (film 'The english patient') allemaal stukken woestijn
met onafzienbaar uitgestrekte vlaktes zonder mensen of dieren met zuivere lucht en de "hoorbare"
stilte of paddenstoelvormige kalkpilaren. “Soms waan je je op een andere planeet. “Dat werkt
verslavend en daar verlang ik nog naar terug" zegt Rick "en daar ga ik ook naar terug, maar dan
vanuit Oostvoorne...."

Groeten aan alle
oud-collega's,
Rick Gelderblom
Wordt vervolgd

18

Een verhaaltje bij een schaaltje

7.

Hallo Allemaal,
Mijn naam is Sandra en ik ben een nichtje van Ome Jan (naar het schijnt een “Keienkop”) Althof, de
man die jáááren in de olie was, zoals hij dat altijd zelf zei. Hij dronk/drinkt wel eens een borrel maar
was/is nooit in de olie. Dit om u gerust te stellen.
Sinds een paar jaar struin ik allerlei (rommel) marktjes af. Ik koop wat ik leuk vind en verkoop het
meeste ook weer. Het houdt een beetje de reiskosten in toom, meer hoeft niet. En zo zag ik dat
schaaltje van de RRP en moest meteen aan mijn oom denken. Dit had toch ook met olie te maken? En
misschien kon hij er meer over vertellen. Niet echt dus, hij had alleen maar olie gekookt. Maar hij
wilde het wel doorgeven aan jullie Seconers om te bezien of er een liefhebber is die het voor een luttel
bedragje over wil nemen.
Ter info:
Royal Goedewaagen maakt al sinds 1610 Aardewerk,
Keramiek en Delfts Blauw. Onder andere voor de
Holland Amerika Line. De van oorsprong
Rotterdamse Rederij heeft een gouden traditie om bij
keramiekfabrieken sieraardewerk te bestellen dat
cadeau werd gedaan aan reizigers of te koop was in
de scheepswinkels. Tientallen stuks aardewerk
werden gefabriceerd met vaak als hoofdmotief de
Rotterdam V, hét vlaggenschip. Wandborden, tegels,
scheepsminiaturen, siervazen, kerstballen, dienbladen
en schalen kregen hun maritieme verbeelding. Zo is
ook dit schaaltje ontstaan met als thema de RRP, een
designschaaltje uit 1958-1960.
Ik weet alleen niet voor wie dit bedoeld is, een relatiegeschenk of anderszins.
Gevonden op een marktje en tot nu toe het enige dat ik ooit heb gezien.
De prijs? Zelf denk ik dat 15 euro exclusief verzendkosten voor een (ex)oliemagnaat
een bescheiden bedrag is.
U kunt mij bereiken via entresol@live.nl of anders via j.althof@hotmail.com
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Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig een
personeelsblad. Wat dat betreft was de Caltex
Raffinaderij in Pernis zijn tijd ver vooruit. In het
personeelsblad

“Caltex Ster”
werd in januari 1953 het volgende artikel geplaatst.

Caltex praatjes bij Caltex plaatjes
De Tankmeter aan het werk

8.

Een onmisbare schakel in de keten van het olieraffinageproces vormt het werk van de
“Gauger” (Tankmeter). Wij willen door middel van deze fotoreportage trachten zijn taak
aanschouwelijk voor te stellen en zodoende bij de lezer begrip te wekken voor dit stukje
“arbeidsromantiek’.
← We zien dan hoe operator T.J. Goudswaard zich gereed maakt
voor het vervullen van de opdracht om tank 316 te meten, te
temperaturen en te bemonsteren. De benodigde attributen neemt
hij uit het rekje, dat zich bij het ‘Transfer Poumphouse’ bevindt.
De Tankmeter heeft zijn →
gereedschap op een bakfiets
geladen en is na enige minuten
bij de tank aangekomen.
Allereerst leest hij van een
automatisch meetlint de stand
af en maakt daarvan een notitie
in zijn meetboekje. Daar de
automatische stand slechts bij
benadering de werkelijke
vloeistofhoogte van de tank
aangeeft ……… zien we hem
← vervolgens de trap bestijgen
die naar het dak van de tank
leidt om zich van de juiste
situatie te overtuigen.
Ter plaatse aangekomen heeft
hij een fraai vergezicht op de
Nieuwe Maas en de omliggende bedrijven. De bekoring
duurt echter niet lang, want het
werk roept en de snijdende
Noordoostenwind maakt het
verblijf op 12 meter boven de
begane grond niet bepaald
aanlokkelijk.
Hij laat het meetlint, verzwaard met een gewicht, zakken. →
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Tevoren heeft hij een gedeelte van het lint met een speciale pasta ingesmeerd. De vloeistof tekent zich
hierop af, waardoor het aflezen wordt vergemakkelijkt. De stand wordt in het meetboekje opgeschreven en de volgende fase kan beginnen.
← Deze bestaat uit het opnemen van de temperatuur van de
tankinhoud. Aan een lijn wordt de thermometer via een
andere koker tot op ieder gewenst niveau van de tank
neergelaten en na circa vier minuten weer omhoog gehaald.
Een notitie wordt gemaakt en de laatste handeling ‘het
bemonsteren’ begint.
Aan een lijn laat de operator een akertje zakken waarin zich
de gekurkte monsterfles bevindt. Daar de fles zich op ieder
gewenst moment laat ‘ontkurken’, kan de tankinhoud op elke
gewenste diepte bemonsterd worden.
De fles wordt in het rekje geplaatst en vindt haar weg naar het
laboratorium.

→
Letten we ook
nog even op de
sproeiwater
leiding, links
van de operator,
welke in geval van brand in werking wordt gesteld en
voorbestemd is om een onverhoopte oliebrand tot één
tank te lokaliseren.

Operator Goudswaard heeft zich naar beste weten van zijn taak gekweten en verlaat, gewapend met
waardevolle gegevens, het tankpark zoals hij gekomen is ………
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Uw eindredacteur heeft In een ver
verleden, lang voordat hij zich met
oliekoken ging bezighouden, gewerkt
in de grafische industrie.
Als gevolg daarvan heeft hij een
bescheiden pensioentje opgebouwd
bij het PGB pensioenfonds en ontvangt
derhalve op regelmatige basis de
PGB nieuwsbrief.
Daarin trof hij onderstaande column
van Arnold Verplancken aan.

9.

Feestje verpesten?
Wilt u een verjaardagsfeestje grondig verpesten? Dan moet u over pensioenen beginnen terwijl jong
en oud nog broederlijk gezellig een glaasje drinken. Foute boel. De twee kampen tekenen zich
onmiddellijk af en ze bestoken elkaar met botsende meningen alsof het lege bierblikjes zijn.
Niet dat ikzelf over pensioenen begin als iemand jarig is, integendeel. Maar laatst was het weer zover:
“Oom Arnold, werkt u nog steeds voor dat pensioenfonds?” Eerst probeerde ik me als Petrus van de
domme te houden. Vervolgens aaide ik de hond van de jarige, maar daar trapten ze allebei niet in. Het
beest voelde instinctief aan dat ik geen echte hondenliefhebber ben en hem als afleidingsmanoeuvre
misbruikte.
Nederlanders weten al generaties lang alles van voetbal, en sinds kort ook over pensioenen.
“Wij betalen ons arm voor al die gepensioneerden. En er komen er steeds meer”, hoorde ik een
dertiger zelfverzekerd vertellen. “En als wij straks zo oud zijn, is de pot leeg”, viel een leeftijdgenote
hem bij met schrille stem.
De jarige die zijn arbeidzame leven al een tijdje achter zich had, liet dat niet op zich zitten. 'Het is juist
omgekeerd. Jullie betalen te weinig premie voor je pensioen. Daardoor kunnen wij geen indexatie
krijgen.' Het ontbrak er nog maar aan dat iemand over de doorsneepremie begon. Dan was de
kakofonie compleet geweest.
Een verjaardagsfeestje met blikjes cola, bier en bitterballen leent
powerpointpresentatie met percentages. Maar ik deed toch mijn best om
tackelen: dat werkenden de gepensioneerden betalen, dat de ‘pensioenpot’
generatie aan de beurt is en dat de ouderen geen indexatie krijgen doordat
premie betalen.

zich niet voor een
drie misverstanden te
leeg is als de nieuwe
werknemers te weinig

Eigen premie
•

Mensen die werken, betalen NIET voor de pensioenen van gepensioneerden. Wel als het om de
AOW van de overheid gaat. Maar NIET voor de pensioenen die werknemers bij het
pensioenfonds van het bedrijf, of bijvoorbeeld bij Pensioenfonds PGB, opbouwen. Daarvoor
hebben gepensioneerden zelf al die jaren gespaard.

•

Voor de premie die je betaalt aan het pensioenfonds, krijg je elk jaar pensioenrechten. Die staan
op jouw eigen naam. En die zijn niet zomaar verdwenen als je 67 bent. Die staan netjes op je te
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wachten. De pot is NIET leeg dan. Dat is ook de reden waarom pensioenfondsen zoveel geld
hebben: om ook over zestig jaar nog de pensioenrechten te kunnen uitbetalen.
Niet iedereen leek zomaar overtuigd. “Maar al die kortingen op de pensioenen dan?” “En die
geldontwaarding?”

Verlagingen
Alsof ik in de verdachtenbank zat, vertelde ik dat ons pensioenfonds tot nu toe nooit heeft hoeven
'korten' (en daarbij klopte ik op het houten bijzettafeltje, als een soort juridische disclaimer).
Natuurlijk erkende ik dat sommige fondsen wel pensioenrechten hebben moeten verlagen. Juist om ze
tot in lengte van jaren betaalbaar te houden. Dat is dus iets anders dan 'de pot is straks leeg'.
Wat de geldontwaarding betreft: die kan op lange termijn inderdaad een lelijke spelbreker zijn. Niet
nu, want de inflatie is ongekend laag, bijna nihil. Zodra die weer oplaait en pensioenfondsen nog niet
in staat zouden zijn die te compenseren met toeslagen, gaat de koopkracht van de pensioenuitkeringen
wel achteruit. Het lastige van alle meningen is dat ze ergens wel een raakvlak met de werkelijkheid
hebben, maar zo uit hun verband gerukt en als een vaststaand doembeeld worden gepresenteerd.

Te weinig premie
“Maar die jonge gasten betalen wel te weinig premie”, hield de grijze jarige vol. “Dat wordt uit mijn
pot bijgelegd!”
Ook daar zit weer een kleine kern van waarheid in. Door de lage rente zijn de pensioenpremies die
werknemers en werkgevers nu betalen eigenlijk te laag voor de pensioenrechten die ze opbouwen.
Daarom heeft Pensioenfonds PGB de basispremie voor dit jaar al met ongeveer tien procent verhoogd
en zal het daar waarschijnlijk eind dit jaar weer niet aan ontkomen.
Theoretisch gaan te lage premies ten koste van de grote pensioenpot. Dat is waar. Zoals ook de
stijgende levensverwachting ten nadele van de pensioenpot is. We kunnen iemand die meer dan
gemiddeld (te) oud wordt, niet zonder pensioen zetten. En evenmin willen we de pensioenpremies
enorme bokkensprongen laten maken. Maar dat deze iets te lage pensioenpremies nu de oorzaak
zouden zijn van te lage dekkingsgraden, is flauwekul.
De premies die werknemers samen jaarlijks opbrengen, staan niet in verhouding tot het grote
pensioenvermogen van bijvoorbeeld ons pensioenfonds. Zelfs al zou de premie voor alle werknemers
worden verdubbeld - hetgeen natuurlijk ondenkbaar is - dan nog zou de dekkingsgraad van ons fonds
maar een paar procent omhoog gaan en nog steeds veel te laag blijken om toeslagen op de pensioenen
te geven.
Ik wilde met hoofdrekenen beginnen over miljarden, miljoenen en percentages, maar gelukkig schoot
mijn vrouw me te hulp. Ze gaf de hond expres een paar bitterballen en toen de jarige daar bozig iets
van zei, reageerde ze gemeen met: "Is die soms ook vegetarisch geworden?" Gelach alom.
“Nee, maar hij mag geen gluten”, reageerde een andere lolbroek, blij dat het hoofdstuk pensioenen
werd afgesloten.
Ik zou bijna geneigd zijn op een volgend feestje drie keer te ontkennen dat ik
nog voor een pensioenfonds werk....
Arnold Verplancke (1945) is bestuurslid van Pensioenfonds PGB en
oud-journalist. Hij gaat in op actuele onderwerpen en reageert op
discussies. Ook legt hij in zijn columns in gewone-mensentaal uit hoe
pensioen werkt.
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10.

Kerstklaverjassen

Wanneer:

Vrijdag 23 December 2016 om 19.30 uur.

Waar:

In het Cafetaria te Europoort (zaal open vanaf 19.00 uur)

Inschrijfgeld:

5,00 € pp. (gepast betalen a.u.b.)

Aanmelden bij:

Gijs Hoogland
T: 010-4712566 of 06-51981140
E: gijs.hoogland@telfort.nl
Leen van Adrighem
T: E377 of 06-28209583
E: adrighlj@bp.com

Opgave tot 19 December 2016
Ook introducees zijn natuurlijk van harte welkom! Wel graag even de namen van te voren
doorgeven.

Met vriendelijke groet en natuurlijk graag tot 23 December!
Gijs en Leen
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11.

Personalia
Met Pensioen :

September 2016

H.J. Ackermans
R. van der Zee
O. Elens
L.J. Berkhout

Oktober 2016

E.A. Lans
A.J. de Ruiter

Overleden :
\

23 juni 2016, de heer B. Berrier, in de leeftijd van 78 jaar.
2 juli 2016, de heer J.G. Reichardt, in de leeftijd van 85 jaar.

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 januari 2017.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 december aan:
Redactie Seconer-nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927
e-mail: redactie@seconer.nl
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco

REDACTIE SECONER-NIEUWS
Piet Bout
Bestuur Seconer
Hoefweg 4a
3233 LG Oostvoorne
0181 482927
redactie@seconer.nl

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

Klaas Kuipers

Rob van Breda

Slotlaan 28
3233 DD Oostvoorne
0181 485797
klaas-ali.kuipers@planet.nl

Lumeyweg 49
3231 CD Brielle
0181 416364
rjvanbreda@gmail.com

BESTUUR SECONER
Gerrit van de Peppel, Voorz.
Marmot 11
3225 RD Hellevoetsluis
0181 310108
gvandepeppel@gmail.com

Wim van Vliet, Secretaris
Narcissenstraat 12
3181 WT Rozenburg
0181 217203
secretaris@seconer.nl

Piet Timmers,
Penningmeester
Eemsteyn 1
4251 HM Werkendam
06 22898310
penningmeester@seconer.nl

Bas Roos, Administratie
Planetenlaan 105
3204 BR Spijkenisse
0181 616040
administratie@seconer.nl

Wim Blok, Pensioenen
Rijpersweg 31
4751 AP Oud Gastel
0165 326388
pensioen@seconer.nl

Leny Voorberg
Ossewei 151
3238 XN Zwartewaal
0181-663138
leny@seconer.nl

Gerrit Kamperman, IT-zaken `
Kraanvogelhoek 12
3201 HE Spijkenisse
0181 626506
info@seconer.nl

Nico ter Horst
Goudenregenplein 226
3203 BN Spijkenisse
0181 632418
voorzitter@seconer.nl

Casper Diegenbach
Patrijshoek 28
3201 JK Spijkenisse
0181 610921
diegenbach@kayak.demon.nl

BELANGRIJKE ADRESSEN
ASR Levensverzekering N.V.
Postbus 3500 HB Utrecht
Tel : 030 - 2574400
e-mail: www.asr.nl/e-mail
www.mijnaspensioen.nl/chevron

Seconer mutaties
Nieuw lid - Recent gepensioneerd
www.seconer.nl Klik aan: CONTACT (bruine balk)
Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg
●

●

Pensioenfonds BP
website: www.pensioenfondsbp.nl
adres: Pensioenfonds BP
p/a Syntrus Achmea
Postbus 90170, 5000 LM Tilburg
Telefoon (09.00-17.00 uur): 013 4622352
e-mail: pensioenfondsbp@achmea.nl

BP Raffinaderij Rotterdam B.V.
Doorgeven van mutaties:
T.a.v.: Pascalle de Bock (HR-services)
Postbus 1131
3000 BC Rotterdam
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