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Van de afgelopen periode hebben wij ook 
geleerd; met name de positieve ervaringen 
met onze Reünie dag in Rotterdam vorig jaar 
hebben ons er toe gebracht het programma 
van de komende Jaarvergadering meer te 
richten op het samen zijn en iets minder 
op de diverse presentaties. ‘s Ochtends en 
’s middags presentaties en lezingen was 
misschien wat te veel van het goede. Dat 
betekent dat deze keer een lezing over de 
maritieme wereld komt te vervallen, en dat de 
overige presentaties wat korter zullen zijn dan 
u van ons gewend bent.

In het “oude” programma hadden wij altijd 
een spreker uit de pensioenwereld en een 
spreker uit de maritieme wereld. Het kortere 
programma betekent dat wij een keuze 
moesten maken uit een maritieme spreker 
of een pensioen spreker. Dat wij deze keer 
voor de laatste hebben gekozen heeft alles 
te maken met het feit dat wij John Kerstens, 
voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, 
bereid hebben gevonden een presentatie te 
verzorgen. Midden in het politieke debat over 
de toekomst van ons pensioenstelsel lijkt 
het ons interessant de visie te horen van een 
speler die midden in het debat zit. 
Daarnaast krijgen wij nog wel eens vragen 

waarom wij als DNP lid zijn van de Koepel; 
in dat verband is het goed ook eens van de 
voorzitter van de Koepel te horen wat het 
belang van de Koepel is.  Gevolg van het 
kortere programma is dat wij wat later kunnen 
beginnen. Ontvangst tijdens de lunch, een 
middag vullend programma en afsluiten met 
een borrel. Verderop in dit Bulletin vindt u het 
precieze programma.

In het voorwoord bij het Kerstbulletin heb ik het 
kort gehad over de mogelijke indexatie van onze 
pensioenen. Inmiddels weten wij de uitkomst: 
Een zeer aanzienlijke indexatie, iets onder de 
inflatie over de referentieperiode, maar wel het 
maximum waartoe het Nedlloyd Pensioenfonds 
gerechtigd was. Wij zijn dan ook blij met deze 
beslissing en hebben onze waardering ook 
laten weten aan het bestuur van het Nedlloyd 
Pensioenfonds.

Met veel genoegen mag het DNP-bestuur u weer uitnodigden voor een reguliere Algemene 
Ledenvergadering, en wel op 15 maart a.s. in de Jaarbeurs te Utrecht. Wij zijn oprecht blij dat het 
er nu toch serieus op lijkt dat wij de Coronapandemie min of meer achter ons hebben gelaten en 
wij weer kunnen genieten van grotere bijeenkomsten. 

Of het nieuwe pensioenstelsel iets voor ons 

zal betekenen is inmiddels zeer twijfelachtig.
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VOORZITTER

In de politieke arena heeft de Tweede Kamer 
uiteindelijk met een ruime meerderheid 
ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. 
Wel zijn er vele amendementen en moties 
ingediend en ook aangenomen, tot grote 
principiële wijzigingen heeft dat niet geleid. Het 
wetsvoorstel gaat nu naar de Eerste Kamer; de 
verwachting is dat de Eerste Kamer zeer kritisch 
zal zijn, maar uiteindelijk wel zal instemmen. 
Tijdens onze Jaarvergadering zal de uitkomst 
waarschijnlijk wel bekend zijn, aangezien de 
politieke partijen er veel aangelegen is dit 
traject af te sluiten voor de verkiezingen voor de 
Provinciale Staten, op 15 maart 2023. Tevens de 
dag van onze bijeenkomst!

Meedoen of niet

Of het nieuwe pensioenstelsel iets voor ons 
zal betekenen is inmiddels zeer twijfelachtig. 
Zoals eerder aangegeven is de positie van 
gesloten fondsen in eerste instantie bijna 
genegeerd, later mede door aandringen van 
de Koepel Gepensioneerden toch wel weer ter 
tafel gekomen, met als resultaat dat er ook voor 
gesloten fondsen een mogelijkheid is te kiezen 
voor meedoen (het zogenaamde invaren) of niet. 

Echter, om mee te doen, is wel de medewerking 
nodig van de zogenaamde sociale partners, in 
ons geval de Maersk groep. Eerste contacten 
met vertegenwoordigers van Maersk wijzen 
erop dat van die kant weinig of geen initiatief 
is te verwachten. Het bestuur van het Nedlloyd 
Pensioenfonds lijkt zich hierbij neer te leggen. 
Het DNP-bestuur is echter van mening dat eerst 
uitgezocht moet worden wat de beste optie voor 
de deelnemers (gepensioneerden en slapers) zou 
zijn: Meedoen of niet! 

Daar zijn nog geen berekeningen op losgelaten, 
iets dat alleen het Pensioenfonds kan doen; zij 
heeft immers alle gegevens, die nodig zijn om 
betrouwbare berekeningen te maken. U mag 
erop rekenen dat het DNP-bestuur zich zal blijven 
inspannen om de best mogelijke oplossing 
voor ons allen te vinden. Ook zullen wij gebruik 
gaan maken van ons hoorrecht, zoals dat in de 
nieuwe pensioenwetgeving geregeld is voor 
verenigingen van gepensioneerden en slapers. 
Dit proces wordt dus vervolgd!

Maar eerst op naar onze Jaarvergadering; 
direct ook een goede gelegenheid om de 
vertegenwoordigers van het Nedlloyd 
Pensioenfonds vragen te stellen, ook over de 
hierboven beschreven ontwikkelingen.

Wij verheugen ons op een grote opkomst op 15 
maart a.s.

Han van Manen
Voorzitter
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DAG PROGRAMMA
15 MAART 2023

LOCATIE: BEATRIX GEBOUW, CENTRALE HAL 1E ETAGE JAARBEURS UTRECHT

12:00 Ontvangst
met inlooplunch op de eerste verdieping

14:00 Welkom
door voorzitter Han van Manen

14:05 Aanvang
van de algemene ledenvergadering van de vereniging Deelnemers 
Nedlloyd  Pensioenfonds DNP in vergaderzaal (1e verdieping)

14:45 Einde
algemene ledenvergadering

14:50 Toelichting
door Frans Dooren, directeur van het Nedlloyd Pensioenfonds, op de 
resultaten en ontwikkelingen van het fonds in het afgelopen jaar

15:30 Verslag
van het verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd Pensioenfonds door de 
voorzitter Antoinette Stegmeijer

15:45 Presentatie
door John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden

16:30 Afsluiting
door de voorzitter en uitnodiging voor de borrel op de eerste verdieping

Oproep inzending emailadressen

Het is onze verwachting dat er in de toekomst meer digitaal gecommuniceerd zal worden, omdat dit 
niet alleen gemakkelijk is, maar ook veel goedkoper en sneller dan de fysieke post.
Wellicht dat we in de toekomst besluiten om het aantal en de omvang van de info-bulletins terug te 
brengen, vandaar dat we u oproepen, voor zover u dat nog niet heeft gedaan, om uw emailadres naar 
ons te zenden.

Stuur een email naar Ledenadmin@vereniging-dnp.nl met als onderwerp: “oproep emailadres”, dan 
leggen wij uw e-mailadres vast.

Bij voorbaat dank.

PROGRAMMA
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ALV

 AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE 
 VERENIGING DEELNEMERS NEDLLOYD PENSIOENFONDS 
 OP WOENSDAG 15 MAART 2023 TE UTRECHT

 Opening en mededelingen door de voorzitter Han van Manen

 Jaarverslag/notulen van de algemene ledenvergadering van 16 maart en 8 september 2022
  De notulen zijn opgenomen in het Info-Bulletin 74 van juni 2022, pagina 8 tot en met 10
 en Info-Bulletin 75 van december 2022, pagina 4 en zijn reeds aan de leden toegezonden.
 De verslagen zijn tevens beschikbaar via de website www.vereniging-dnp.nl; onder het
 kopje service vindt u het archief.

 Financieel verslag 2022 door de penningmeester Bert Tibben
 a) Staat van Inkomsten en Uitgaven over 2022
 b) Balans per 31 december 2022
 De hierop betrekking hebbende financiële stukken zijn vóór aanvang van de vergadering
 beschikbaar in de ontvangstruimte en treft u elders in dit Info-Bulletin aan.

 Verslag van de kascommissie over het financieel verslag 2022

 Goedkeuring financieel verslag 2022

 Décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid

 Begroting 2023 en vaststelling contributiebijdrage voor 2024
 De contributie voor 2023 is reeds vastgesteld in de ALV van 16 maart 2022. Het bestuur 
 stelt voor de contributie voor 2024 te handhaven op € 17,50.

 Mutaties in het bestuur
 Han van Manen treedt af als bestuurslid en voorzitter. Daan Snaathorst wordt 
 voorgedragen als voorzitter.
 De heren Jos Lansbergen en Rob Mars treden statutair af en Rob Mars is
 herbenoembaar. Het bestuur stelt voor Rob Mars weer voor vier jaar te herbenoemen als
 bestuurslid. Jos Lansbergen stelt zich niet herbenoembaar.

 Voordrachten voor tegenkandidaten dienen uiterlijk twee weken vóór de dag van de 
 vergadering schriftelijk te worden ingediend bij het Secretariaat.

 Benoeming leden Kascommissie
 Het bestuur stelt voor de heren Maarten Zier en Paul Hoogwaerts te herbenoemen als 
 leden van de kascommissie.

 Rondvraag en sluiting
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SPREKERSSPREKERS

FRANS DOOREN
Frans Dooren is sinds 2009 werkzaam als Chief Investment 
Officer en sinds augustus 2014 tevens als directeur bij het 
Nedlloyd Pensioenfonds. Sinds 1 januari 2019 is Frans ook 
uitvoerend bestuurder van het fonds.

Daarvoor was Frans vier jaar hoofd finance, control en risk van 
Stork Pensioenfonds te Amersfoort en was hij acht jaar hoofd 
investment consulting bij Aon Consulting.
Als nevenfunctie is Frans onder meer bestuurslid van het 
Instituut voor Pensioeneducatie (IVP) en lid van de commissie 
vermogensbeheer van de Pensioenfederatie.

JOHN KERSTENS
John Kerstens is sinds 2021 voorzitter van de Koepel 
Gepensioneerden, de grootste seniorenorganisatie in Nederland. 
Daarmee is hij het gezicht van gepensioneerden naar de landelijke 
politiek.

Door John’s twee termijnen als lid van de Tweede Kamer 
(PvdA) is hij goed bekend in Den Haag en weet hij deuren 
te openen die voor anderen gesloten blijven. Zo sprak hij 
namens gepensioneerden in een van de door het parlement 
georganiseerde rondetafelgesprekken over de nieuwe 
Pensioenwet.
John is van huis uit jurist. Voordat hij Kamerlid werd, was hij onder 
meer vakbondsvoorzitter en voorzitter van de pensioenfondsen in 
de bouwsector en de schildersbranche. Hij zal ons bijpraten over 
de stand van zaken bij de wijziging van ons pensioenstelsel en 
tevens over de rol die de Koepel Gepensioneerden hierbij kan en 
moet spelen. Nu, en in de toekomst.

ANTOINETTE STEGMEIJER
Antoinette was werkzaam bij Maersk als Hoofd 
bemanningszaken Nederland voor Maersk Ship Management/ 
Maersk Line. 

Haar aandachtsgebieden zijn- Strategisch/tactisch HR 
Management & change management | Compensation & Benefits 
| Employee
Development | Recruitment | Arbeidsrecht | Pensioen wetgeving 
en advies | Performance en Competentiemanagement.
Momenteel is zij general manager bij CSC Crewing B.V.
Antoinette is sinds juli 2015 lid en plaatsvervangend voorzitter 
van het verantwoordingsorgaan van het Nedlloyd Pensioenfonds 
en sinds juli 2016 voorzittter van het verantwoordingsorgaan.

Foto: Maartje Kuper
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DE PENNINGMEESTER

FINANCIEEL VERSLAG 
OVER 2022
Bert Tibben, penningmeester, geeft een toelichting op de 
financiële positie van DNP over het boekjaar 2022.

EXPLOITATIEREKENING 2022 EN BEGROTING 2023

Begroting

2022

 

19.250

1.500

0

9.000

€ 29.750

19.000

12.000

3.000

1.500

2.263

365

400

p.m.

€ 38.528

-€ 8.778

Werkelijk

2022

19.775

2.383

12

8.423

€ 30.593

17.691

12.483

3.034

2.360

2.263

364

426

1.878

€ 40.499

-€ 9.906

Begroting

2023

19.250

1.750

0

7.500

€ 28.500

15.000

8.400

3.000

1.000

2.200

365

450

2.000

€ 32.415

-€ 3.915

(in Euro’s)

INKOMSTEN

Contributies

Donaties

Rente

Bijdrage van:

- St. Nedlloyd Pensioenfonds

TOTAAL INKOMSTEN

UITGAVEN

Algemene ledenvergadering

Informatiebulletins

Bestuurskosten

Incassokosten contributie

Lidmaatschap KG

Internet en website

Bankkosten

Opleidingen

TOTAAL UITGAVEN

SALDO
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DE PENNINGMEESTER

Contributies
Over 2022 werd van 1.130 leden contributie 
ontvangen. In de begroting voor 2023 gaan wij uit 
van 1.100 leden, eind 2022 waren dit er 1.100.

Donaties
Dit zijn de bedragen die leden vrijwillig extra 
overmaken naast de reguliere contributie.
Door de daling van het aantal leden zal dit bedrag 
in 2023 naar verwachting wat lager uitkomen.

Rente
De rente was tot 1 december 2022 0,0%. Vanaf 1 
december 2022 is het 0,25%.

Bijdrage NPF
In principe wordt 50% van het grootste deel van 
de kosten van de ALV vergoed.

Algemene ledenvergadering
• Bulletin met uitnodiging vergadering 
 in de Jaarbeurs € 5.987
• Kosten online vergadering maart 2022 € 3.358
• Kosten reünie/vergadering 
 Maritiem Museum  € 8.346
  € 17.691

De vergadering zal in 2023 weer in de Jaarbeurs 
plaatsvinden.

Informatiebulletins
Dit zijn de kosten van de twee bulletins die 
jaarlijks worden uitgegeven, naast het bulletin 
waarin de uitnodiging voor de ALV is opgenomen.

Bij de begroting voor 2023 is rekening gehouden 
met een wat goedkoper drukprocedé en een 
uitgebreid en een beknopt bulletin.

Bestuurskosten
• Verzekering bestuurders-
 aansprakelijkheid  € 370
• Reiskosten bestuursleden  € 1.300
• Abonnement Zoom  € 169
• Diverse kosten € 1.195
 Totaal:  € 3.034

Kosten incasso contributie
• Brief met aanmaning 
 betaling contributie € 1.302
• Opzetten betaling contributies 
 d.m.v. incasso (porto/antwoordnr.) € 1.058
 Totaal:  € 2.360

De kosten voor het opzetten van de incasso 
betalingen zijn grotendeels éénmalig.

Lidmaatschap Koepel 
Gepensioneerden
In 2022 was de contributie € 1,90 per lid. Voor 
2023 is de contributie € 2,00 per lid, op basis van 
het aantal leden per 1 januari (1.100).

Internet en administratie
Dit zijn de kosten voor onderhoud van de 
websitesoftware en de mailadressen

Opleidingen
In 2022 hebben bestuursleden tweemaal 
een ééndaagse cursus gevolgd over actuele 
ontwikkelingen.
 

Toelichting bij de exploitatierekening 2022 en 
begroting 2023
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BALANS PER 31 DECEMBER 2021 EN 2022
31-12-2021

64.681

764

€ 65.445

3.473

61.972

€ 65.445

31-12-2022

54.908

753

€ 55.661

3.595

52.066

€ 55.661

Activa:

Liquide middelen

Debiteuren

Totaal Activa

Passiva

Crediteuren

Eigen vermogen

Totaal Passiva

Toelichting bij de balans 2022

Liquide middelen
• Bankrekening € 896
• Spaarrekening € 54.012

Totaal liquide middelen € 54.908

Debiteuren
• Vooruitbetaalde 

premie verzekering € 389
• Vooruit betaalde IT-kosten € 364

Totaal debiteuren € 753

Crediteuren
• Vooruit ontvangen 

contributies 2023 € 595
• Reservering voor ALV Utrecht € 3.000

Totaal crediteuren € 3.595

Eigen Vermogen
• Eigen vermogen per 01-01-2022 € 61.972
• Exploitatieresultaat 2022 € -9.906

Eigen vermogen per 31-12 € 52.066
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Verslag kascommissie 2022

De kascommissie zal tijdens de jaarvergadering rapporteren.

CONTRIBUTIE

CONTRIBUTIE 2023

De leden, die geen machtiging voor automatische incasso hebben 
afgegeven, worden verzocht de contributie voor 2023 over te maken 
op rekening NL65 ABNA 0475 3771 84. Leden met een buitenlandse 
bankrekening dienen ook het BIC nummer ABNANL2A te vermelden. 
Zij kunnen ook betalen via PayPal, onze rekening daar is gekoppeld 
aan info@vereniging-dnp.nl. 

De contributie bedraagt € 17,50, maar een vrijwillig hogere bijdrage 
wordt zeer op prijs gesteld. Velen maakten de contributie al over; voor 
hen geldt dit verzoek uiteraard niet. Om kosten te besparen sturen wij 
u geen afzonderlijk betalingsverzoek. Wel zullen leden, die over enige 
tijd nog niet hebben betaald, een herinnering ontvangen.

Mocht u er niet zeker van zijn of u een machtiging heeft afgegeven, 
controleer dan uw bankafschrijvingen van eind januari. Als de 
contributie niet is afgeschreven, betekent dit dat u geen machtiging 
heeft afgegeven.

Heeft u geen machtiging afgegeven, maar wilt u in de toekomst wel 
van deze mogelijkheid gebruik maken, vermeld dan “machtiging 
s.v.p.” als omschrijving bij uw overboeking van de contributie voor 
2023. Wij sturen u dan een machtigingsformulier toe.

Voor de goede orde tenslotte: het eerder door ons gebruikte 
antwoordnummer is niet meer actief. Post voor de ledenadministratie 
of de penningmeester moet u dus gewoon frankeren.

Bert  Tibben

Penningmeester
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PENSIOENNIEUWS

De Tweede Kamer heeft de Wet toekomst 
pensioenen met een ruime meerderheid 
aangenomen. Bij de hoofdelijke stemming waren 
93 Kamerleden voor en 48 tegen. De stemming 
was het sluitstuk van lang debatteren en 
onderhandelen.

De wet regelt de overgang naar en regels voor 
een nieuw pensioenstelsel. Dat is volgens de 
voorstanders eerlijker voor de verschillende 
generaties werknemers dan het oude 
pensioensysteem. Jongere werknemers, ook die 
met flexibel werk, bouwen sneller en eerder een 
pensioenbedrag op, is de bedoeling. Zij betalen 
minder mee aan de ‘oude’ vaste pensioenafspraken 
van eerdere generaties. Ook kunnen zij eerder 
meeprofiteren van gunstige beleggingsresultaten. 
Daardoor wordt hun pensioenpotje mogelijk groter.

Voorheen konden de pensioenen niet altijd 
meestijgen met de inflatie, het zogenoemde 
indexeren. In de nieuwe wet zijn de regels soepeler 
en kunnen pensioenen eerder verhoogd worden als 
de beleggingsresultaten goed zijn.

Wel lopen de pensioendeelnemers meer risico door 
beleggingen. De wet regelt dat pensioenfondsen 
moeten zorgen voor een voor alle deelnemers zo 
eerlijk mogelijke overgang. Dat geldt vooral voor 
mensen in de leeftijd van 40 tot 50. Het hangt 
van de individuele pensioenfondsen af hoe de 
bestaande pot geld wordt verdeeld en hoeveel 
beleggingsrisico er in de toekomst wordt genomen.

Met de stemming is de discussie nog niet 
afgelopen. De Eerste Kamer begint op 17 januari 
aan de behandeling van de wet. Omdat ook PvdA 
en GroenLinks voor hebben gestemd, is er vrijwel 
zeker ook een meerderheid in de senaat.

Commentaar redactie: Pensioenfondsen hebben tot 
1 januari 2027 de tijd om te voldoen aan de regels 
van het nieuwe pensioenstelsel. Die tijd hebben ze 
ook nodig om hun systemen aan te passen en alle 
noodzakelijke stappen te doorlopen. Vooralsnog 
lijkt het erop dat het Nedlloyd Pensioenfonds in 
het oude stelsel blijft met de daaraan verbonden 
(strenge) toezicht regels, zie ook het volgende 
commentaar van de redactie.

In 2028 gaat de AOW-leeftijd met drie maanden 
omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dit gebeurt 
op basis van de levensverwachting die het CBS 
verwacht in 2028.

In 2019 is in het Pensioenakkoord vastgelegd dat 
de AOW-leeftijd automatisch met drie maanden 
omhooggaat voor iedere 4,5 maand waarmee de 
levensverwachting van Nederlanders stijgt. Dit 
jaar is de verwachting dat 65-jarigen in 2028 een 
levensverwachting van 21,05 jaar hebben.
Sinds de invoering van de AOW in 1957 stijgt de 
levensverwachting ieder jaar met ongeveer een 
maand. De afgelopen twee jaar zijn er door de 
coronapandemie meer mensen overleden dan 

normaal en daalde de levensverwachting. Het CBS 
verwacht echter dat de levensverwachting snel 
weer teruggaat naar het oude niveau. 

De pensioenrichtleeftijd blijft 68 jaar. Een 
eventuele verhoging van de pensioenrichtleeftijd 
wordt op een andere manier berekend. De 
pensioenrichtleeftijd wordt niet in stappen van drie 
maanden verhoogd, maar in stappen van een jaar. 
Als de levensverwachting van een 65-jarige 1,5 jaar 
stijgt gaat de pensioenrichtleeftijd een jaar omhoog.

Nieuwe pensioenwet met ruime 
Kamermeerderheid aangenomen

Verhoging AOW-leeftijd in 2028

Bron: NOS Nieuws

Bron: Rijksoverheid, AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog
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Uit een inventarisatie van Pensioen Pro blijkt dat 
de gemiste indexatie dit jaar behoorlijk oploopt. De 
meeste fondsen kunnen namelijk naar verwachting 
niet de volledige inflatie van het afgelopen jaar 
goedmaken.

De vraag is welke rol deze achterstand speelt 
bij invaren in het nieuwe pensioenstelsel. In het 
nieuwe stelsel zijn verhogingen en verlagingen van 
pensioen niet meer gekoppeld aan de inflatie. Dit 
betekent dat gemiste indexatie niet meer bestaat. 
Ook is het niet mogelijk om de indexatieachterstand 
als percentage mee te nemen naar het nieuwe 
stelsel.
Het huidige inhaalbeleid verschilt van fonds 
tot fonds. Fondsen die gaan invaren moeten 
een transitieplan opstellen waar ook in komt te 
staat hoe het inhaalbeleid zou uitpakken. Het is 
afhankelijk van de prioriteitenlijst van de sociale 
partners hoe zwaar de achterstallige indexatie 
meeweegt bij de omzetting van het collectieve 
vermogen naar persoonlijke potten. De vraag is of 
inhaalindexatie evenwichtig uitpakt omdat het om 
individuele achterstanden gaat.

In het nieuwe stelsel verdwijnen de begrippen 
gemiste indexatie of inhaalindexatie, maar er wordt 
wel periodiek gecontroleerd of de pensioenen de 
inflatie bijhouden. Er is geen garantie dat dit in het 
nieuwe stelsel gaat lukken. 

Commentaar redactie: Nedlloyd Pensioenfonds is 
een gesloten fonds, dat vooralsnog niet kan invaren 
in het nieuwe pensioenstelsel. Het voorgaande 
is dus niet op het Nedlloyd Pensioenfonds van 
toepassing. De voormalige sociale partners, die 
betrokken waren bij de pensioenregeling van 
het Nedlloyd Pensioenfonds (Maersk), hebben 
aangegeven vooralsnog geen intentie te hebben 
voor haar huidige deelnemers de pensioenregeling 
te wijzigen, zodat de regeling van het Nedlloyd 
Pensioenfonds ook niet kan wijzigen.

DNP onderzoekt welke (wettelijke) mogelijkheden er 
zijn om de indexatieregels voor NPF te versoepelen, 
zodat eerder en meer geïndexeerd kan worden.

PENSIOENNIEUWS

Gemiste indexatie en het nieuwe 
pensioenstelsel

Bron: PensioenPro, Gaat gemiste indexatie in rook op in nieuwe stelsel?

Het bestuur van DNP houdt de ontwikkelingen voor u in de gaten 
en neemt zo nodig actie.

Ton (A.W.P.M.) Zimmerman
Secretaris
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PUZZEL

7

8

9

10

2

1

3

4

5

6

11

13

14

15

16

17

18

19

21

23

24

25

26

27

28

29

20

22

12

24

6 3 1

3 1

6 5 1

5 64

1 3 1

6 3

5 6 3 3

6 3 5

3 2 3

5 3

3 5 3

5 1 5

1

4 3

5 6

3 1 3 1

1 6 6 36

42

5 1 6

13

36

1 5 2

2 1 6

2 3 1

1 1 1

3 1 1

6 1 5 6

2 6 1

De opzet van deze puzzel is zoals gebruikelijk: Bij de juiste oplossing verschijnt in de gemarkeerde verticale kolom een waarheid als een koe. Als 
u deze oplossing vóór 12 maart 2023 inzendt per e-mail of briefkaart aan de secretaris van DNP (voor gegevens zie colofon) onder vermelding 
“Puzzel februari 2023” met uw naam, adres en woonplaats, maakt u kans ingeloot te worden voor een leuke prijs. De uitslag verschijnt in het 
volgende nummer van het DNP INFO bulletin. Veel plezier met deze breinkraker!!

Toelichting: Als hulpmiddel wordt 
een zestal medeklinkers gegeven. 
Hetzelfde cijfer in een hokje betekent 
dezelfde letter. Een lange “ij” wordt 
geschreven als één letter “y”. 
Er komen enige anagrammen 
in voor.

1. De wijnkelder waar de man van de  
postkamer moet vertrekken (6) 

2. De dans van de dame uit Warschau op 
z’n Frans (9) 

3. Japans gerecht met Portugese wortels (7) 
4. Was ooit schoner, maar past tegenwoor-

dig vaak na water en lucht (10) 
5. Als beroemdheid een kleintje, maar wel  

in de regering (8) 
6. Een diepe trap leidt naar deze  

wandelroute (9) 
7. Uitlaatgas kan streng en ondemocratisch 

zijn (10) 
8. Dalí als verlosser (8) 
9. Geweervuur in de buurt van Antwerpen (7) 

10.  Onvindbaar is onwerkbaar voor de NS (9) 
11. Heerlijk oord dat past na Nieuw en lui (10) 
12. De Italiaan met de meeste standbeelden 

in andere landen (8) 
13. Alcoholhoudend blusmiddel (9) 
14. Zo word je van Pride neerslachtig (5) 
15. Niet deze, maar die andere gigant is 

vrijgevig (8) 
16. Het muziekinstrument dat je vindt in een 

step-in (6) 
17. De kunstenaar die indruk maakt(e) (13) 
18. De antieke kast van de club van  

opgave 5 (7) 
19. Dierlijke vruchtgroente (11) 
20. Zo leep kan een ei zijn (10) 
21. Leidingen ontvreemden kan wateroverlast 

veroorzaken (11) 
22. De windvangers langs het tuinpad van 

mijn vader (4+5) 
23. Het enige zoogdier dat vliegt (9) 
24. Eigenlijk zijn dit ook zoogdieren die 

vliegen (7) 
25. Heeft deze Italiaanse voetbalclub een 

vlinder als mascotte? (8) 
26. De vertegenwoordiging van een  

politieman voor 60 minuten (8) 
27. Op dit eiland zit Adam achterstevoren in 

een auto die op LPG rijdt (10) 
28. Opnieuw scheppen om te ontspannen (9) 
29. Ted en Tina, geen familie, maar klinkt 

sportief (6)

UITSLAG PUZZEL VAN DNP INFO BULLETIN 75 VAN DECEMBER 2022
De goede oplossing van de puzzel in het vorige bulletin is: Wy wensen u gezondheid en voorspoed.
De winnaar, door loting bepaald, is: de heer Arie (A.W.) Noort uit Dordrecht.

De volledige oplossing van de puzzel is:
1. Lawine 2. Gryper 3. Van Zweden 4. Toverbal 5. Wynazyn 6. Citruspers 7. Griek 8. Robin Hood 9. Feuille 10. Jungfrau 11. Yesterday  
12. Jeruzalem 13. Pavlova 14. Baden Baden 15. Maiden 16. Vrachtbrief 17. Grapefruit 18. Afrika 19. West Side Story 20. Belle Helene  
21. Vlees In De Kuip 22. Uiver 23. Halloween 24. Paspoort 25. Kwartiermeester 26. Vichyssoise 27. Appel 28. Rhone 29. Alert 30. Onder
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Alleen aan boord
Marleen Stavenuiter

Ronald Lubbert (Soerabaja, 1930) werd in 
Nederlands-Indië geboren. Tijdens de crisis 
verloor zijn vader zijn baan, waardoor het gezin 
onverhoopt terug moest naar Nederland. Zijn 
ouders gingen scheiden, zijn vader hertrouwde 
echter al snel. Vol verlangen keek hij uit naar zijn 
terugkeer naar Indië. Dit gebeurde in 1939. Voor 
Ronald volgde een fijne tijd samen met zijn familie 
en de kebon (tuinman), baboe (kindermeisje) en 
kokki (kok). Het zonnige leven werd echter algauw 
ruw verstoord door de oorlog.

De heer Lubbert vertelt over het begin van de jaren 
1940. “De oorlog was in Europa. Daar kregen we 
niet veel van mee, maar vanaf de aanval op Pearl 
Harbor [1941] werd duidelijk dat wij ook niet veilig 
waren.” Hij belandde samen met zijn moeder in 
‘Jappenkamp’ Kramat. Er was weinig te eten en 

dat viel hem af en toe zwaar, maar er was nog 
iets van vrijheid. Ronald sleutelde aan fietsjes en 
verdiende zo een extraatje. 
Er werd gevliegerd met glastouw en het was er 
gemoedelijk. Om te voorkomen dat vrouwen te 
veel interesse kregen in de jonge opgroeiende 
mannen, werden ze gescheiden. “Toen ik veertien 
was, moest ik naar een jongenskamp waar ik 
dysenterie kreeg.” De sfeer was er beduidend 
anders. “Na de oorlog hoopte ik mijn moeder 
terug te zien.” Ook dat liep anders. Hij stuurde 
haar toen een brief, maar die kwam terug met een 
rood kruis erop en de tekst: overleden. 75 jaar later 
toont de heer Lubbert de brief, die hem van de 
een op andere dag wees maakte. Zijn vader was al 
eerder overleden in een interneringskamp. Ronald 
was bevrijd, maar moederziel alleen. 
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Voor de tweede keer stuurde Ronald een brief. 
Dit keer aan zijn oom in Nederland. “Ik kende 
zijn adres uit mijn hoofd. Oom Gerrit kwam naar 
Indonesië en zorgde dat ik op een Dakota kon 
stappen naar Batavia. Hij regelde een kaartje 
voor de reis naar Southampton met de Oranje. 
Ik kon mee op de eerste vaart in december 
‘45 en zou diensten draaien om de verpleging 
te ondersteunen. Er waren veel zieken die op 
brancards aan boord werden getakeld en om hen 
gerust te stellen moest er bij het voeteneind en 
het hoofd iemand zitten die mee omhoog werd 
gehesen. Daar zat ik dan.” Een tiental opvarenden 
overleefde de reis niet. “Bijna dagelijks werd het 
schip stilgelegd voor een ceremonie. Dan werd de 
kist te water gelaten aan een touw. Ik zie nog dat 
armpje voor mij dat altijd door een patrijspoort 
kwam om de kist over de dikke buik van de Oranje 
heen te duwen.”

De heer Lubbert maakt een krachtige indruk 
wanneer hij vertelt dat zijn tijd op de Oranje als 
vijftienjarige zwaar was, maar ook één groot 
avontuur. Voor dag en dauw stond hij op om de 
zieken eten te geven en om elf uur ’s avonds kon 
hij eindelijk naar bed. “Na twee weken was ik zo 
kapot, ik besloot gewoon niet meer op te komen 
dagen.” Ronald leerde al vroeg om voor zichzelf 
op te komen. In Ataka (Egypte) kreeg hij nieuwe 
kleren, dit was meer dan nodig aangezien zijn 
eigen kloffie onder de bloedluizen zat. 

Op zijn scheepskist stond zijn bestemming en 
via Rotterdam kwam Ronald bij zijn tante in 
Overveen aan. Hij was dat jongetje uit Indië 
dat een woordje Maleis sprak, een interessant 
gegeven voor de jongelui daar. Ronald liep achter 
op school en kreeg bijles om alle gemiste kennis 
in te halen. Uiteindelijk schopte hij het ver. Hij 
ging werktuigkunde studeren in Delft, waar hij zich 

onderdompelde in het studentenleven. Zijn eerste 
keus was scheepsbouwkunde, maar dat raadde 
oom Gerrit af omdat dit zo gespecialiseerd was. 

Ronald Lubbert werd lid van het corps en ziet zijn 
maten van toen, zelfs nu hij bijna negentig is, nog 
steeds. Het was een tijd waarin hij meer borrelde, 
pret had en vrienden maakte dan studeerde. “Oom 
Gerrit zei: ‘het wordt niets met jou daar, ga maar 
naar Haarlem naar de MTS.’ Ik voelde mij wel 
schuldig, maar ik was ook opgelucht.” 

Uiteindelijk kwam Ronald Lubbert toch tussen de 
schepen terecht: hij vond een baan op een werf 
in Amsterdam en klom op tot de tekenkamer. 
“Toen ik mijn vrouw ontmoette op de roei- en 
zeilvereniging zeiden we tegen elkaar, ‘we 
kopen eerst een zeilboot en dan een huis.’” Met 
een glimlach vertelt hij dat het toch andersom 
gebeurde. Maar die boot kwam er! 

Een Lemsteraak die vernoemd werd naar zijn 
kinderen. Zijn eigen bedrijf in het ontwikkelen van 
baggermachines voor offshorebedrijven liep goed 
en zijn leven kwam in rustiger vaarwater. 

Toch blijft 15 augustus [1945, capitulatie Japan] 
voor hem altijd een bijzondere datum. Ook zijn 
passie voor water is gebleven. Hij is onlangs, tot 
grote verbazing van zijn familie, weer begonnen 
met roeien. De veer- en daadkracht van Ronald is 
gebleven. Sommige dingen veranderen nooit.

Toen ik mijn vrouw ontmoette 
op de roei- en zeilvereniging 
zeiden we tegen elkaar, ‘we 
kopen eerst een zeilboot en 
dan een huis.’

SCHEEPVAARTMUSEUM
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