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00  Een reünie zonder ellebogen werk  
 

 

1.  Mutaties in de redactie van Seconer-nieuws 
 

In ons vorige nummer hebben we u via een in memoriam geïnformeerd over het toch nog 

plotselinge overlijden van ons redactielid Theo Hegge. Met zijn heengaan werd de redactie 

voor een kwart gereduceerd, een verlies dat bij de totstandkoming van dit nummer duidelijk 

werd gevoeld. 

En zoals het meestal gaat, narigheid komt nooit alleen. In die zelfde periode maakte Dick van 

den Berg kenbaar dat hij zijn werkzaamheden voor de redactie wilde beëindigen. In het geval 

van Dick was dat gelukkig niet zo dramatisch, hij wilde namelijk naast zijn andere hobby’s 

meer tijd kunnen vrijmaken voor de studie waar hij al geruime tijd mee bezig is. Uiteraard 

respecteren we zijn besluit en wensen hem veel succes bij de studie, maar zijn vooral 

humoristische bijdragen zullen we missen. Vanaf deze plaats bedanken we Dick van harte  

voor het vele dat hij bij de totstandkoming van ons blad heeft gedaan en spreken onze 

waardering uit voor de bijdragen die hij in de afgelopen vijf jaar heeft geleverd. Ook zijn 

vrouw Nel zijn we dank verschuldigd voor de gastvrijheid en de vele koppen koffie die ons in 

de loop der jaren zijn aangeboden.  

Het vertrek van Dick had echter tot gevolg dat er nog maar twee redactieleden over waren, 

met het oog op de continuïteit van ons blad een te klein aantal. De oplossing werd gelukkig 

snel gevonden in de persoon van Huib Marsman, die sinds enige tijd ook deel uitmaakt van 

het Seconer bestuur. Tijdens een bestuursvergadering bood Huib spontaan zijn medewerking 

aan zodat de redactie nu weer bestaat uit drie leden, een aantal waar we voorlopig mee uit de 

voeten kunnen.  
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Benoeming Kascontrolecommissie  
 

Hoewel er bij de oprichting van Senioren Contact Nerefco met de directie goede afspraken 

waren gemaakt over de voor Seconer beschikbare financiën, bleken we achteraf toch erg 

afhankelijk van de financiële positie van de Personeelsvereniging. Dit had tot gevolg dat het 

Seconer bestuur weliswaar in vrijheid kon handelen, maar niet rechtstreeks over de haar 

toekomende middelen kon beschikken. Om in deze situatie verandering te brengen heeft ons  

bestuur, samen met het bestuur van de Personeelsvereniging, er bij de directie op 

aangedrongen om Seconer een eigen budget toe te kennen, hetgeen vorig jaar een feit werd. U 

heeft over dit alles in Seconer-nieuws kunnen lezen. 

Nu Aad van Biezen, onze penningmeester, over een eigen budget en Seconer over een eigen 

bankrekening beschikt (ook daarover berichtten we u) ontstond de noodzaak om Aad op zijn 

financiële handelen te controleren. Hij heeft daar overigens zelf op aangedrongen. 

Inmiddels hebben drie heren zich bereid verklaard een Kascontrolecommissie te vormen en de 

periodieke controle op de Seconer financiën uit te voeren. U kent ze ongetwijfeld, het zijn de 

heren Wil Heersche, Huib Poolman en Joop Waardenburg. 

We danken de heren voor hun bereidwilligheid.  

 
 

Attentie 
 

Met ingang van 1 december 2003 zijn de openingstijden van de Toolroom op de raffinaderij 
gewijzigd. 

 
Per genoemde datum kunnen smeermiddelen dagelijks worden afgehaald tussen 13.00 en 

16.00 uur. 
 

 

Hoe zit dat nou met dat Nerefco pensioen? 
  

Gezien de vele reacties die de bestuursleden mogen ontvangen stelt menige 64-jarige 

Nerflexer zich met recht bovenstaande vraag. We illustreren dit met het voorbeeld van één 

van de vragenstellers. 

Hij vertelt ons het volgende: “Over drie maanden word ik 65 jaar en heb ik recht op A.O.W., 

maar ook op het pensioen dat ik in de BP periode heb opgebouwd en uiteraard het pensioen 

uit de Nerefco tijd. Al maanden geleden ontving ik van de A.O.W. een brief met daarbij een 

formulier dat ik moest invullen. Daarmee wist ik meteen waar ik aan toe was. Voor het BP 

pensioen in feite het zelfde verhaal, ook daarvan kreeg ik ruim van te voren bericht.”  

“Maar nu het Nerefco pensioen” gaat onze vragensteller verder “daarvan heb ik nog niets 

gehoord. Wanneer ik daarover een telefonische vraag wil stellen word ik verbonden met een 

antwoord apparaat dat zegt dat ik zo snel mogelijk zal worden teruggebeld. Maar je kunt lang 

wachten hoor …… gebeld wordt er niet” aldus onze ontevreden vragensteller. 

 

Zie hier de twee grootste ongenoegens onder Seconer leden: 

1. je hoort pas op het laatste moment hoe je Nerefco pensioen er uit gaat zien. 

2. de afdeling HR&O is telefonisch onbereikbaar. 

 

Het wordt zo langzamerhand tijd dat Nerefco de problemen rond de voorlichting over het 

pensioen gaat oplossen, daar hebben zich al te veel mensen aan geërgerd. 

Voor de telefonische bereikbaarheid van HR&O hebben wij een tip; bel gewoon 0181 250911 

en kies via de telefooncomputer voor optie 2. U zult zien …….. het werkt! 
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Bestuur en redactie van Senioren Contact Nerefco 

 wenst u een voorspoedig 2004 

 

 
 

 

Wij sluiten ons van harte aan bij het Chinese nieuwjaarsmotto zoals in de 

linkerbovenhoek van de afbeelding is weergegeven, namelijk 

 

“Lief zijn voor elkaar” 

 
 

De afbeelding is overgenomen uit het blad “Pluto”, van januari 1968 en is ons 

ter beschikking gesteld door de heer Flip Treffers. 

 

 

Pluto was een uitgave van British Petroleum Maatschappij Nederland N.V. 
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2.  2004 voor Nerefco een jubileumjaar 
 

Onlangs werd de redactie er op gewezen dat het jaar 2004 voor Nerefco een bijzonder 

feestelijk jaar zou worden. Er zouden niet minder dan 108 medewerkers een jubileum vieren. 

En inderdaad, na enig speurwerk kwamen we tot de verrassende ontdekking dat er dit jaar 

acht mensen 35 jaar aan Nerefco verbonden zijn, dat eveneens acht medewerkers het heuglijke 

feiten vieren dat ze 30 jaar in dienst zijn van het bedrijf en dat 92 collega’s hun 25-

jarigjubileum gaan vieren. 

 

Een simpel rekensommetje leert dat die 108 medewerkers gezamenlijk 2820 jaar raffinaderij 

ervaring vertegenwoordigen. Achter die schat aan ervaring gaat natuurlijk evenzoveel 

wetenswaardigs schuil. Dit bracht ons op het idee om het gebruikelijke interview de komende 

nummers van Seconer-nieuws in een andere vorm te gieten. Daartoe confronteerden we een 

aantal van die jubilarissen met een paar gerichte vragen die betrekking hebben op hun 

verleden bij Texaco, BP en Nerefco. 

 

Op de volgende zes pagina’s presenteren we u de eerste twee reacties in deze serie.  
 

 

Martin Beerens: in 25 jaar van Laborant tot Leagel Adviser 
 

Waar en wanneer ben je voor 

het eerst gaan werken?   

Mijn eerste werkgever was 

“Plating Chemie” in den Bosch. 

Hier was ik aangenomen als 

leerling technisch 

vertegenwoordiger. Het was een 

laboratorium dat allerlei spullen 

leverde aan galvanische bedrijven 

(vernikkelen, verkoperen 

enzovoorts). De laboratorium 

mensen moesten dan technische 

ondersteuning leveren aan deze 

bedrijven en meteen natuurlijk 

ook zorgen dat de spullen werden 

gekocht. Daar ben ik dus mijn chemische opleiding begonnen. Het was in het gedenkwaardige 

jaar 1958. Ik was toen 16 jaren jong. En we werkten nog op zaterdagmorgen. 

 

Van welke werkgever ben je overgestapt naar de BP raffinaderij? 

In 1966 ben ik overgestapt naar Gulf Technology. Dat was het research laboratorium wat naast 

de raffinaderij stond. De reden hiervoor was duidelijk. Mijn zus en zwager woonden in 

Rozenburg omdat hij zo nodig moest gaan werken bij ICI. En inderdaad, mijn inkomen werd 

bijna verdubbeld. Namelijk van 400 gulden per maand naar bijna 800 gulden. 

In 1978 werd duidelijk dat Gulf Technology moest gaan reorganiseren. Er waren wat 

problemen met banken en financiers. Wat het eerste moest inkrimpen waren natuurlijk wat 

men noemde de overheadkosten, namelijk de kosten van het research laboratorium. Dat moest 

met 50% omlaag. Mij werd indertijd aangezegd dat ook mijn functie ter discussie stond en dat 

men voor mij wel ander werk had. Daarover had men bij Gulf een geheel aparte filosofie. 

Namelijk men kreeg werk waarvoor je absoluut geen opleiding of interesse had. Ik werd eerst 



 5 

gepolst voor een baan als operator en later voor een administratieve baan bij een 

distributiecentrum. Ik weet van andere collegae die portier mochten worden. Maar niemand 

kwam op het laboratorium van Gulf Raffinaderij terecht.  

Via de vriend van een collega werd ik opmerkzaam gemaakt op het feit dat BP laboranten 

zocht. Weliswaar voor de continu, maar werk is werk. Dus aan het solliciteren maar. Ik werd 

aangenomen en met mij nog een collega die wat eerder over ging. Augustus 1979 begon ik op 

de BP Raffinaderij in de C-shift. 

 

Hoe waren in die tijd de arbeidsomstandigheden op het lab? 

Het waren wel merkwaardige zaken daar. Er was pas een nieuwe chef laboratorium benoemd, 

Jan Hooijmeijer, die het laboratorium wilde vernieuwen en ook laboranten wilde binnenhalen 

die ook opgeleid waren als laborant. Maar omdat niet alles in een keer veranderd kon worden 

stonden er daar naast hele moderne zaken ook in mijn ogen heel ouderwetse zaken zoals de 

zwavelbepalingen enzovoorts. Maar Jan heeft zijn zin gekregen. En binnen enkele jaren stond 

er een pracht laboratorium bevolkt door kundige mensen en zeer modern en goed geoutilleerd. 

 

Aan welke periode heb je de beste 

herinneringen? 

Eigenlijk heb ik de gehele tijd bij BP 

en Nerefco als heel prettig ervaren. Ik 

vond dat ik goed werd betaald. Over 

het algemeen was de sfeer heel erg 

goed te noemen. Binnen het lab was er 

een grote saamhorigheid en BP gaf 

alle kansen aan de mensen en dus ook 

aan mij om door te groeien. 

Natuurlijk heb ik het een en ander 

meegemaakt. Zonder nu precies te 

kunnen praten over wie dan ook, want 

dan komen de namen van Coen 

Vaneveld, Erik Walter, Harold 

o’Gilliard, Octave de Blaaij 

enzovoorts boven drijven, die mijn werk meer dan plezierig hebben gemaakt. Een aparte 

vermelding toch voor het duo Blaaij en Kaai. Samen met Dirk Struik hebben en hadden zij een 

ongelooflijke goede werksfeer gecreëerd op het laboratorium. Heel anders dan de sfeer bij 

Gulf. En wat te denken van diegenen die daarna zijn gekomen en waar ik heel prettig mee 

samen heb gewerkt. Zoals Erik Sannes en Jurgen Knely. Nu nog als ik zwaar heb getafeld, 

komen de herinneringen boven. 

 

Wat waren voor jou de meest ingrijpend veranderingen? 

In de jaren zeventig begon mijn belangstellingspatroon zich toch duidelijk te veranderen. Ik 

was heel actief bezig in vakbond en politiek. Ik miste toch in alle publicaties het hoor en 

wederhoor. Om dat beter te kunnen beoordelen had ik besloten om in mijn vrije tijd een 

Sociale Academie te gaan volgen. Immers daar werd je wat beter geïnformeerd over allerlei 

filosofische, sociologische etc. stromen. Wat wil nu het geval. De eerste dag van die sociale 

academie en de eerste dag bij BP vielen samen. 

Na de sociale school (en de vakbondsschool) heb ik besloten om mijn grenzen nog wat verder 

te verleggen en ben ik begonnen aan een studie rechten. Ongeveer tegelijk met Leo Spelt. 

Inmiddels was ik OR lid geworden, aan welke tijd ik ook hele fijne herinneringen bewaar. De 

toenmalige voorzitter was een bruggenbouwer, waardoor de sfeer tussen de OR en Koos 
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Rinck, die op dat moment toch een beetje verziekt was, zich weer kon herstellen. Eigenlijk een 

polderjongen pur sang.  

In 1987, het jaar dat ik afstudeerde, kwam er een plaats vrij bij PZ. Gerard Kater die ik had 

leren kennen via de OR polste mij daarvoor en ik heb ja gezegd. Ik nam het werk over van 

Nard Vernet die de Training ging doen. Nard, waar ik nog regelmatig aan terug denk en die 

een zeer basische wijze van denken had waarvan ik ongelooflijk veel geleerd heb. Gerard 

Kater daarentegen was meer de man van de grote lijnen en van visies. Alle twee mensen 

waarvan ik enorm veel vriendschap heb ondervonden en veel van heb geleerd. Daar juist 

merkte ik hoeveel men bij BP om mensen gaf. Het is dan wel niet altijd zichtbaar, maar het 

gevoel van de mensen zat erin. Ook onder andere managers. 

Dan kwam natuurlijk in 1989 de grote verandering. De Joint Venture. Wat mij daarvan het 

meeste is bij gebleven, is het ongeloof dat toen onder onze mensen leefde. Men kon zich niet 

voorstellen dat het slecht zou kunnen gaan met de BP raffinaderij. Waren wij niet gelegen op 

een gouden stuk grond. In Europoort! Uit die tijd staat me een opmerking bij van Henk 

Wyckelsma, die natuurlijk op zijn eigen wijze aangaf dat de medewerkers waren overvallen 

met het slechte nieuws. Toen ik hem daarop antwoordde dat we in mijn OR tijd regelmatig 

naar buiten brachten dat het niet goed ging in de raffinage en zeker niet met BPRN, was het 

antwoord: “ja maar dat zijn toch alleen tactische verhalen geweest om geen loonsverhoging te 

behoeven te geven.” In die tijd heb ik gezien hoe – om tactische redenen – mensen gewoon 

kapot werden geschreven. Daarna kwam Henk Bosma, het plotselinge overlijden van Nard 

Vernet, mijn periode op Pernis, en eigenlijk vanaf 1994 het werken aan de pensioenen. 

 

Terugkijkend op de afgelopen 25 jaar, was het vroeger 

dan altijd gezelliger? 

Of het altijd gezelliger of beter was? Ik weet het niet. De 

leeftijd lag een stuk lager en dat geeft weer andere vormen 

van plezier. De wettelijke normen liggen veel hoger als 

toen. Het veiligheidsgevoel wordt veel meer gepromoot. 

Ik moet er niet aan denken wat er nu zou gebeuren als een 

operator, zoals destijds Piet Vrijdag, met een hydrant van 

zijn fiets zou worden gespoten. Ik denk dat de wereld te 

klein zou zijn. De managementfeestjes waarbij er toch 

diverse keren mensen weggedragen moesten worden. Nu 

zou je het niet meer in je hoofd halen. Stel je voor dat je 

er als bedrijf voor aangeklaagd wordt. Ook nu werk ik 

nog gezellig en prettig. Het zijn toch de collega’s die het 

voor je moeten doen. 

 

Als je het nu bij Nerefco voor het zeggen zou hebben, 

wat zou je dan veranderen? 

Ik zal alleen maar praten over het menswaardige aspect. 

Ik zou alles op alles zetten om bij de mensen weer het 

saamhorigheidsgevoel te versterken, maar vooral zou ik proberen om de mensen te laten 

merken dat ze toch bij een van de beste werkgevers in Europoort werken. 

 

Hoever ben je nog van je Nerflex pensioen verwijderd, kijk je er naar uit?  

Einde 2004 word ik 62 jaar, dan ga ik echt weg. Ik zie wel als het zover is. Plannen maken 

heeft immers toch niet zoveel zin omdat er in een jaar veel kan veranderen. Bovendien denk ik 

dat ik nog genoeg andere dingen te doen heb, zoals wat bestuursfuncties, veel reizen en andere 

leuke dingen doen met mijn vrouw. 
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Peter van Dorp: Een leven tussen techniek en muziek 
 

Mijn startpunt in het leven was de 30e december 1954 te Vlaardingen. Als Vlaardinger ben ik 

geboren en daarna ook altijd een “Haringkop” gebleven. De schoolopleidingen LO en LTS en 

daarna MTS Werktuigbouw, alles in dagschool, volgden elkaar ononderbroken op. Op de voet 

gevolgd door de Militaire dienst in 1974, ik was toen 19 jaar.  Een snelle leerling, al zeg ik het 

zelf. 

In mijn stageperiode van de MTS heb ik 

op allerlei gebied aardig wat ervaring 

opgedaan. Verolme IJsselmonde en 

Wilton Feijenoord passeerden de revue, 

gevolgd door de Fa. Redering, een diesel-

revisiebedrijf dat geleid werd door een 

vader met drie zoons. De klein- 

schaligheid van dit bedrijf beviel me nog 

het beste. 

 

Na mijn diensttijd werd een sollicitatie 

bij de fa. Tonnen te Vlaardingen 

gehonoreerd. Dit bedrijf was 

gespecialiseerd in werktuigenrevisie. 

Vooral de draaibanken-revisie vroeg om 

ongelofelijk nauwkeurig werk. Mijn bezigheden later bij BP waren hiermee vergeleken zeker 

“grofstoffelijk” te noemen. Ook bij deze laatste werkgever heb ik in een korte tijd véél 

geleerd.  

 

Op de vraag ‘door wat of door wie ik naar BP ben overgestapt’ kan ik antwoorden: Door 

Peter de Jongh. Door hem ben ik bij de raffinaderij gaan solliciteren. Deze Vlaardingse 

buurtgenoot van destijds werkte bij de Fa. Flexibox, een bedrijf waarmee ik uit hoofde van 

mijn werk bij de firma  Tonnen  regelmatig contact onderhield. Peter de Jongh zat al in een 

sollicitatieprocedure bij de raffinaderij en Gerard Kater van personeelszaken was voor hem al 

een gepasseerd station, dus wist Peter al wat hij zou gaan verdienen. Ik viel van mijn stoel 

toen ik hoorde dat het bijna het dubbele was van wat er toen op mijn loonbriefje stond. Op de 

vraag ‘waarom ik overgestapt ben naar BP’ is het eerlijke antwoord: “g-e-l-d”. Later heb ik 

wel begrepen en ondervonden waarom er zo dik betaald werd in deze tak van industrie. Het 

werk was zwaar en vaak onaangenaam onder soms barre omstandigheden. Na Gerard Kater 

heeft ook Beekhuis me een stempel van goedkeuring gegeven en na het eindoordeel van Dick 

van de Berg was het eerste jaar van de komende 25 ingegaan!  

 

De eerste jaren bij BP waren zoals gezegd fysiek zwaar en daardoor onaangenaam. Ik heb in 

die periode vaak gesolliciteerd naar wat anders, maar ja……… de betaling hè !? Deze 

beginperiode was natuurlijk ook de periode van mijn speelse jonge(honden) jaren. Op deze 

leeftijd ziet de wereld er immers heel anders uit. In die periode bijvoorbeeld, oefende ik 

fanatiek op de mondharmonica. In de koffiepauze speelde ik dan mijn ingestudeerde 

nummertjes aan de maten voor. Veel mooier en zelfs met echo klonk het door de portofoon. 

Op het terrein lagen stukken grote lege pijpleiding, deze buizen gebruikte ik om voor mijn 

mondharmonica een originele akoestische nagalm te produceren. Als ik in zo’n lege leiding 

kroop, met mijn postuur was dat niet zo moeilijk, dan zette ik vervolgens mijn Portofoon aan 

en speelde als “Toots Tieleman” voor een zeer lokale omroep. In mijn vrije tijd speel ik de 

afgelopen 30 jaar ook gitaar. De laatste 6 jaren heb ik me bekwaamd in het Flamenco 
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gitaarspel. Zelfs ben ik er een keer voor naar Cordoba gereisd, de bakermat van de Flamenco 

muziek. Sinds kort krijg ik les van Dustan Gallas, een Braziliaanse conservatoriumstudent. 

Hij leert me de Braziliaanse Bosa Nova op gitaar. Muziek maakt nu eenmaal een groot deel 

van mijn leven uit en dat zal ook wel zo blijven denk ik. 

 

Op de vraag ‘welke verandering ik de afgelopen 25 jaar het meest ingrijpend heb 

gevonden’, antwoord ik “De Joint Venture” Het samengaan van de BP raffinaderij met de 

Texaco raffinaderij werd voor mij een verfrissende periode. De nieuwkomers van Texaco 

waren stuk voor stuk aardige mensen die hun eigen Texaco cultuur meebrachten. Na zoveel 

jaren op zichzelf, was onze afdeling naar binnen gekeerd en verstard geraakt. Zoals gezegd 

werkte de inbreng van de nieuwkomers verfrissend, we werden als het ware weer wakker 

geschud. Die mannen van Texaco hadden het ook vaak moeilijk hoor. Vooral de lassers en 

ketelbouwers. Zij hebben, soms op hun ouwe dag, nog veel moeten bijleren.  

 

De gevoelens ten opzichte van elkaar waren tijdens de periode van de reorganisatie vaak 

dubbel. Doordat de ene kwam, moest de ander weg. Afspiegelen werd dat toen zo keurig 

genoemd. Geen lachspiegel maar een treurspiegel. 

 

Wat waren je prettigste jaren 

bij BP/Nerefco? 

De afgelopen acht jaren vond ik 

de prettigste bij deze baas. Na 

de omzwervingen gedurende de 

voorafgaande jaren over de 

diverse koninkrijkjes. Zoals 

daar zijn: het koninkrijk der 

CDU’s of het koninkrijk van 

Offsites/Oilmovement en niet te 

vergeten  het zelfgekroonde 

Keizerrijk FCCU, ben ik 

tenslotte in de Mechanische 

Shop beland. Hier heb ik mijn 

eigen koninkrijkje gecreëerd. Het is namelijk  voor iedere werker altijd fantastisch als je de 

vrijheid wordt gegund om naar eigen inzicht te mogen handelen en werken. Ik heb gelukkig 

maar aan één baas verantwoording af te leggen en dat is Henk Ackermans. Die vindt blijkbaar 

dat ik die vrijheid van handelen en werken naar eigen inzicht verdien en dat wil ik graag zo 

houden. Trouwens, als je na 25 jaar dienstverband niet zelfstandig je werk kan doen dan heb 

je natuurlijk niet goed opgelet. 

 

Er is nog iets veranderd. Het werk is gedurende de afgelopen jaren ook lichter en geriefelijker 

geworden. De vele moderne hulpwerktuigen die ons tegenwoordig ten dienste staan stellen je 

in de gelegenheid om snel, efficiënt en redelijk comfortabel je werk te doen. Door deze 

verandering van mijn werk en de beschutte omgeving die de Mechanische Shop me biedt, heb 

ik ook mijn Hernia onder de knie gekregen en weten te houden. 

 

Was het vroeger beter en gezelliger? 

Deze vraag heb ik eigenlijk al beantwoord. Ik vind het persoonlijk nu beter en gezelligheid 

moet je in alle tijden zelf met de collega’s onder elkaar maken. Dat de onderlinge sfeer ook 

vroeger al goed was bleek wel uit de uitgelaten stemming achter in de personeelsbus op weg 

van- of naar de pont van Rozenburg. Martin de Lange was daar altijd de aanjager van de 
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gekozen “Ernst en Humor” onderwerpen. Steeds bedacht Martin weer een of andere zotte 

stelling.  Als bijvoorbeeld de bus eens niet opschoot om nog net op tijd  de pont te halen, 

sprak Martin ons (en indirect de chauffeur) op een domineestoon luid en duidelijk toe. Hij 

oreerde dan het volgende: “Stel nou eens dat deze bus zich voortbeweegt met de snelheid van 

het licht en we schieten een kogel af via de voorruit richting Rozenburg, wat zal de 

relativiteitstheorie van Einstein ons dan hierover vertellen. A: Halen we de pont wel.? B: 

Halen we de pont niet?  Conclusie: Halen we de pont wel dan zijn we vroeg thuis. Halen we 

de pont niet dan zijn we vroeg dronken.” Want als we de pont misten namen we in de 

wachttijd meestal een afzakkertje in het café bij de aanlegsteiger. Sommigen hoopten zelfs op 

een gemiste pont! Nu de collega’s met hun auto’s van- en naar huis poolen, missen we de 

pont niet meer. Wel mis ik de humor van de afgespiegelde Martin de Lange en dat kwartiertje 

schooljongenspret achter in de bus van de Snelle Vliet. 

 Op het werk stoort mij tegenwoordig  wel de buitengewone nadruk die er gelegd wordt op 

het “item” veiligheid. De, volgens mij, overmatige regelgeving met zijn opvolging en 

controles lijken wel een papieren tijger. De “Oogronde is Watching you!” Alsof we zelf geen 

gezond verstand meer hebben. 

 

Wat zou je veranderen als je het bij Nerefco voor het zeggen had? 

Ik zou de vele energie- en tijdverslindende commissies en subcommissies ontbinden en de 

heren verzoeken zich te gaan concentreren op het werk waarvoor ze zijn aangenomen. En 

ook: “Weg met de ingehuurde geldverslindende raadgevers!” “Aan het werk heren! Het 

bedrijf draait op daden niet op mooie woorden.” 

 

Nu de laatste vraag: ‘Hoe lang nog te gaan voor het Nerefco prepensioen en of ik daar naar 

uitkijk’. Met mijn 49 jaren ben ik dus 11 tot 13 jaren van het Nerflex pensioen verwijderd. Ik 

kijk er zeker niet naar uit. Daarvoor beleef ik nog veel te veel genoegen aan dit actieve 

bestaan. Ik zie nog steeds met plezier uit naar iedere dag van de week, dus ook naar de 

volgende werkdag, bij Nerefco! 

 

Peter van Dorp  

 

3.  Argos koopt een deel opslagterminal van Nerefco Pernis 
 

Bunkeraar en handelsmaatschappij Argos heeft het aangedurfd om een deel van de terminal 

op Pernis te kopen en geschikt te maken voor de opslag en uitlevering van minerale oliën. Het 

zwaartepunt ligt daarbij op stookolie. 

Argos is een bedrijf dat zich in twintig jaar tijd van een eenmansoliehandel tot een middel 

groot bedrijf heeft ontwikkeld. Door de capaciteit van 200.000 m3  die in 53 tanks op Pernis 

beschikbaar komt, is Argos in staat een breed scala aan producten te leveren. De tanks 

variëren in grootte tussen de 600 en 15.000 m3 

Rotterdam heeft zich ontwikkeld tot een centrum voor de Noord-Russische stookolie. De niet 

al te moderne Noord-Russische raffinaderijen produceren vooral benzine en gasolie voor hun 

eigen markt en de resterende stookolie wordt in grote hoeveelheden via de Baltische havens 

geëxporteerd. Door de geringe diepgang van de Oostzee gaat de stookolie in schepen van 

maximaal 70.000 dwt (death weight ton) naar Noordwest-Europesche havens. Het gaat dan in 

totaal om zo’n 22 miljoen ton, waarvan Rotterdam het leeuwendeel ontvangt, namelijk 15 

miljoen ton. Door Argos is voor Rotterdam gekozen omdat hier het volume aan opslagtanks 

aanwezig is en het de drukst bezochte bunker- en oliehaven van Europa betreft. Veel vraag 

naar stookolie komt uit Zuidoost-Azië, met name China is een grote afnemer. Vanuit 

Rotterdam gaat 6,5 miljoen ton stookolie naar Zuidoost-Azië omdat de zogeheten arbitrage, 
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het verschil in prijs minus de transport kosten, dat lonend maakt. En dat speelt nog meer als er 

Very Large Crude Carriers worden ingezet die de stookolie als retourlading meenemen.  
 

 

 

4.  Rondje Raff. 

 

Nerefco getroffen door complete stroomstoring 

Vrijdagmorgen 31 oktober om 09.05 uur kreeg Nerefco te maken met een complete uitval 

van de elektriciteitsvoorziening. De hele raffinaderij werd er door getroffen, inclusief alle 

gebouwen, IT infrastructuur en telecommunicatie.  

Het onderzoek naar de oorzaak is direct gestart, maar het is vrijwel zeker dat het gebeurd is 

tijdens het schakelen van Trafo 47 naar 46, wat een geplande TA job was.  

Niemand raakte gewond en er was alleen zichtbare schade aan het milieu (rook, affakkelen). 

Totaal waren er zeven klachten over de rookontwikkeling en twee stankklachten. De schade 

aan het equipement is op dit moment nog niet bekend. 

Direct na het incident zijn de autoriteiten in kennis gesteld en de fabrieken veilig down 

genomen. De mensen die bezig waren in de units zijn geëvacueerd en naar de 
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verzamelplaatsen gedirigeerd. In een later stadium zijn medewerkers naar huis gezonden 

omdat niet direct kon worden ingeschat wat de veiligheidsrisico's waren. Alleen degenen die 

noodzakelijke werkzaamheden hadden zijn achtergebleven. Er is een commandopost ingericht 

en het Incident Management Team (IMT) en het Incident Bestrijdings Team (IBT) zijn 

geformeerd onder leiding van de Refinery Manager. De autoriteiten, waaronder DCMR en de 

Rotterdamse Brandweer, waren ter plaatse aanwezig.  

Twee uur na het incident, om precies te zijn om 11.00 uur, was er weer spanning. Allereerst 

werden de utilities opgestart, om vervolgens de units een voor een op een veilige wijze weer 

in bedrijf te nemen. 

BEDANKT VOOR EEN SNELLE EN VEILIGE OPSTART  

Na de stroomuitval op 31 oktober 2003 

Vorige week vrijdag had ik niet kunnen vermoeden dat ik op maandagmiddag iedereen al 

weer zou kunnen bedanken. Vrijdagmorgen zag het er heel anders uit. We hadden dan ook 

rekening gehouden met een langere periode voor het opstarten. Ik ben uitermate tevreden over 

het feit dat iedereen op een veilige manier naar huis heeft kunnen gaan en dat de raffinaderij 

weer kan beginnen aan een normale week. Sta daar samen met uw team nog eens even bij 

stil.  Neem de tijd om ook in de privé-sfeer even op adem te komen na alle inspanningen van 

het afgelopen weekend. 

We willen ook stilstaan bij het ene incident waarbij een technician brandwonden opliep, maar 

na een EHBO behandeling toch weer aan het werk kon.  De start-up verliep zonder 

milieuoverschrijdingen! We kunnen trots zijn op de prestatie die is neergezet. Geweldig 

teamwerk, van shiften, van maintenance, van optimisation, en van alle anderen die 

ondersteuning hebben verleend. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om al deze 

teams en medewerkers die deze uitzonderlijk snelle en veilige opstart mogelijk hebben 

gemaakt te bedanken. 

Xavier Bontemps 
 

DNV op audit op 19 en 20 november 2003   

Gedurende twee dagen is een team van Det Norske Veritas (DNV) bij Nerefco geweest om de 

stand van zaken te toetsen met betrekking tot ISO-9001 en ISO-14001 in hun halfjaarlijkse 

audit. Het DNV-team was wederom onder de indruk van de open wijze waarop het te woord 

werd gestaan door de diverse geïnterviewden. Men kreeg de indruk dat een cultuuromslag 

waar te nemen is als het gaat om de gestructureerde wijze waarop Nerefco de afwijkingen uit 

vorige audits voortvarend heeft opgepakt. De afname van de gevonden afwijkingen in het 

afgelopen jaar is voor hen het bewijs. Waren er in januari 2003 nog 21 afwijkingen, in juni 

2003 waren dat er nog maar 6 terwijl in november 2003 het aantal afwijkingen terug was 

gebracht tot 2! Tijdens de terugrapportage aan het RLT verraste het team door met een  top-10 

van door hen opgemerkte positieve zaken te komen, gestoeld op hun ervaringen in deze twee 

dagen bij Nerefco versus de vorige vijf bezoeken in de laatste 3 jaren.  

Dit alles maakt dat Nerefco met een trots gevoel op deze audit terugkijkt. 
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Nerefco wijzigt IT systemen 
 

In de afgelopen maanden zijn er een aantal wijzigingen aangebracht binnen de Nerefco IT 

wereld. Een tweetal projecten zijn in uitvoering, te weten "Offshoring" en "Network"  

 

Offshoring  

Tot nu toe is EDS verantwoordelijk voor alle door Nerefco uitbestede IT-services. 

Application Support, VMS en DataBase zijn een aantal van deze services. Als onderdeel van 

een wereldwijd BP-project zullen de Application Support, VMS en DataBase services worden 

ondergebracht bij SAIC. Dit Amerikaanse bedrijf laat op haar beurt veel werkzaamheden 

verrichten in India door Satyam. De overige IT-services blijven vooralsnog bij EDS. In de 

afgelopen maanden hebben medewerkers van Satyam Nerefco bezocht en in goede 

samenwerking met EDS kennis genomen van de Nerefco systemen en applicaties. De 

verantwoordelijkheid voor de applicaties, VMS en DataBases zal in 3 fasen overgaan van 

EDS naar Satyam. 

 

Network  

De apparatuur van het Nerefco netwerk was aan vervanging toe. Het werd steeds lastiger om 

onderdelen en de voor Nerefco noodzakelijke service te verkrijgen. In de tweede helft van 

2003 is er opdracht gegeven om alle actieve componenten te vervangen waarna in week 50 de 

installatie van de nieuwe apparatuur is uitgevoerd. 
 

 

Boete voor Nerefco 
 

Nerefco is door de Rotterdamse rechtbank veroordeeld tot het betalen van een boete van 

€ 69.000. Het betreft een aantal milieu en veiligheid gerelateerde voorvallen in de periode 

2002/2003 waarvoor in eerste instantie de officier van Justitie een bedrag van € 112.000 had 

geëist. De onderverdeling is als volgt: 

• €  40.000 voor de explosie van de sloptank 2D3008 op de FCCU van januari j.l. 

• € 20.000 voor het morsen van ethylmercaptaan en het daardoor veroorzaken van een 

stankgolf in 2003. Van de boete was de helft het gevolg van het niet tijdig melden van het 

incident aan de CIN (Centraal Incidenten Nummer). 

• € 9.000 voor een drietal (3 x € 3.000) stankvoorvallen rondom de waterzuivering in de 

periode maart/april 2003. Deze boetes komen dan op de dwangsommen die al eerder voor 

deze incidenten waren betaald.  

Daarnaast werd Nerefco vrijgesproken voor een stookolie morsing in de haven. 

 

OR kiest nieuwe voorzitter 

Omdat Ton Osephius in juni 2004 gebruik wil maken van de Nerflex en hij tot die tijd minder 

op de raffinaderij aanwezig zal zijn in verband met het opnemen van vrije dagen, heeft hij  het 

voorzitterschap van de ondernemingsraad per oktober neergelegd. Ton zal overigens tot de 

verkiezingen van 2004 lid van de ondernemingsraad blijven. De ondernemingsraad heeft 

Vincent Naafs gekozen tot voorzitter. De overdracht van het voorzitterschap heeft  

plaatsgevonden in de OR vergadering van 21 oktober. 
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Verhoging kantineprijzen 
 

Met ingang van 1 december 2003 is het assortiment in de kantine en de automaten bij Nerefco 

in prijs verhoogd. Daarnaast zal het fruit niet meer gratis worden verstrekt.  Melk en 

karnemelk blijven gratis. 

 

Deze verhoging vindt plaats omdat door allerlei oorzaken de prijzen in de kantine niet meer 

zijn verhoogd sinds 1 januari 2000. Het gevolg was dat de maaltijden ver onder de kostprijs 

werden verkocht. In samenspraak met Eurest is besloten om met ingang van 1 december 2003 

de prijsverhogingen die in de afgelopen 3 jaar doorgevoerd hadden moeten worden, nu ineens 

door te voeren. Daarnaast is meteen de prijsverhoging die in januari 2004 ingevoerd zou 

moeten worden, nu ook in de prijzen verwerkt.  

 

Vanaf 1 december 2003 moet iedereen die gebruik maakt van de Nerefco kantinefaciliteiten 

en pasje tonen. De Nerefco medewerkers dienen hun persoonspas te tonen. Aan geïntegreerde 

contractors zal een speciale I.D. pas worden uitgereikt. De bezoekers van de kantine die niet 

over een Nerefco persoonspas of niet over de speciaal uitgereikte pas beschikken, zullen de 

niet-gesubsidieerde prijzen betalen. 

 

Om een snelle doorstroming te verkrijgen, zal vanaf 1 januari 2004 ook de tweede kassa in de 

kantine worden uitgerust met een chip mogelijkheid. Het is de bedoeling om binnen 

afzienbare tijd de geldstroom geheel te vervangen door de Chipknip.  Daarmee kunnen de 

rijen voor de kassa's geminimaliseerd worden. 

 

Weer voor de rechter? 
 

Naar aanleiding van de vele negatieve berichten die Nerefco de laatste tijd over zich 

heen zag komen, publiceerde het management van Nerefco op 12 december jl. de 

volgende interne mededeling. (redactie Seconer-nieuws)  

 

Omdat we onvoldoende onze zaken in orde hadden zijn we recentelijk beboet, mede naar 

aanleiding van een aantal incidenten in de afgelopen jaren. Die incidenten hadden te maken 

met ons onvermogen om "het spul in de pijp" te houden, de populaire benaming voor 

procesveiligheid. Al eerder hadden we onderkend dat we structureel een aantal zaken moeten 

verbeteren.  

Op basis van de OVP (Operations Value Practice) audit van december jongstleden hebben we 

een beleid opgezet voor procesveiligheid en zijn we stap voor stap begonnen om de elementen 

hiervan (beter) op te zetten. Voorbeelden daarvan zijn het weer in ere herstellen van het 

Refinery Process Safety Committee, de nieuwe procedure voor het omgaan met alarmen, een 

HAZOP plan voor de komende tien jaar en het bijna afgeronde werk rond werkvergunningen 

procedures. Zeer recent hebben we een index voltooid met daarin de voor procesveiligheid 

belangrijkste informatie. Op deze manier is getracht deze info overzichtelijk op een rijtje te 

krijgen. Nu is het zover dat een team van BP/ChevronTexaco op bezoek komt om onze 

voortgang "te meten". Volgende week wordt een groot aantal mensen van ons bedrijf en van 

contractors geïnterviewd en men zal ook "buiten" willen kijken. Natuurlijk, dat is een extra 

belasting en zal ook wel af en toe een minder prettig gevoel geven. Maar zo'n audit is er om 

ons verder te helpen en zo willen we ons ook opstellen. Aan de andere kant kan het niet zo 

zijn dat we met eindeloze actielijsten worden opgescheept. Er is gelukkig al heel wat 
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"voorwerk" gedaan naar aanleiding van ons veiligheidsrapport in het kader van het Besluit 

Risico Zware Ongevallen.  

Om het nog wat ingewikkelder te maken hebben we volgende week ook een audit over 

"Getting HSE Right", een initiatief waarin BP haar verwachtingen voor veiligheid, 

gezondheid en milieu neerlegt. Bij deze audit gaat het erom in hoeverre wij als bedrijf aan die 

verwachtingen voldoen. Het goede nieuws is dat er heel veel overeenkomsten in beide 

programma's zitten, reden waarom wij gezegd hebben nu beide audits te willen combineren. 

Dat is gelukt. Het gevolg is dat we een intensieve week voor de boeg hebben, maar er wel in 

een keer "vanaf" zijn. Dus nogmaals: de komende week krijgen wij hoog bezoek en alvast 

bedankt voor de medewerking waar deze gevraagd wordt. Het zal ons helpen te voorkomen 

om weer voor de rechter te moeten verschijnen. 

Nerefco wint de Helios Award 2003 
 

De Nerefco LCCS Desulphurisation Unit (LDU) werd in februari 2003 met succes opgestart. 

In deze fabriek zijn voor het eerst twee vernieuwende commerciële technologieën 

gecombineerd, het OATS proces van BP en de SHU van Axens. Voor alle duidelijkheid: 

OATS staat voor ‘Olefinic-Alkylation-Thiophenic-Sulphur’, een combinatieproces van 

kraken en alkyleren. Samen vormen zij een kosteneffectieve en milieuvriendelijke manier om 

een laagzwavelig benzineproduct te produceren dat voldoet aan de eisen die de markt aan het 

product stelt. Dit was reden genoeg om mee te dingen naar de Helios Award van 2003, 

waarvoor de inzending al in april 2003 is  ingestuurd. Onlangs maakte Iain Conn (GVP 

Chemicals) in Londen bekend dat de LDU inzending de Helios Award had gewonnen in de 

categorie Innovatie. 

Twee en een half jaar geleden al, heeft een groep vertegenwoordigers van IFP, BP RT, 

Washington Engineering en Nerefco de beslissing genomen om de optie "twee staps OATS" 

te laten vallen en verder te gaan met het ontwikkelen van de andere optie: LDU op basis van 

de combinatie SHU en OATS technologie. De ontwikkeling van de LDU was een 

gezamenlijke inspanning, waarbij IFP en BP RT de pilot planttesten dirigeerden en Nerefco 

en Washington de resultaten van deze testen vertaalden naar het ontwerp van het equipement 

en de leidingen van de nieuwe fabriek. 

Ervaring opgedaan met de eerste twee commerciële OATS fabrieken van Bayern Oil die in 

2001/2002 in bedrijf zijn genomen, werd gebruikt voor het verder ontwikkelen van het 

proces.  Een aantal wijzigingen in het ontwerp van de LDU bleken daardoor noodzakelijk en 

moesten door een team bestaande uit een brede vertegenwoordiging van eerder genoemde 

partijen en Bayern Oil ingepast worden. We zaten daarmee aan het begin van de z.g. "S" 

curve van het ontwikkelingsproces wat een specifiek kenmerk is van nieuwe technologieën. 

Op dit moment (begin december, redactie) is het OATS gedeelte van de LDU sinds half 

oktober niet in gebruik.  Het ligt in de bedoeling dit OATS deel half december weer in 

gebruik te nemen.  Het OATS deel is om puur commerciële redenen uit bedrijf genomen. 

Tijdens die bewuste periode was er vanuit de Verenigde Staten een sterke vraag naar benzine, 

terwijl de vraag van Duitsland naar 10 ppm benzine tijdelijk minder was. Ter verduidelijking: 

het uit bedrijf zijn van het OATS deel van de LDU is niet het gevolg van operationele 

problemen! 
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Het is bekend dat er rond het OATS deel nog een aantal zaken zijn die kunnen verbeteren, 

zoals, de levensduur van de SPA katalysator die korter is dan aanvankelijk werd aangenomen, 

de noodzaak van een SRG injectie in de LCCS voeding naar de LDU en de afname van de 

katalysatorlevensduur van de GOH2. 

Heel wat andere zaken betreffende de LDU zijn door gezamenlijke ontwikkelingen al 

opgelost: het snel vervuilen van de filter, hot spots in de reactor, te grote exotherm, acid syrup 

formatie, etc. Wij zijn er sterk van overtuigd dat we voor de laatste obstakels ook een 

oplossing vinden. Op dit moment produceert Nerefco benzine voor de Duitse markt met een 

zwavelpercentage van 10 ppm. 

Per 1 januari 2005 zal Nerefco in staat zijn om benzine te leveren met een zwavelgehalte van 

10 ppm, waarmee we de rest van ons afzetgebied bestrijken. Dat betekent dat we per die 

datum ook de laatste problemen opgelost moeten hebben. Het LDU recycle modificatie 

project is nu aan het eind van de Define Stage en samen met het gebruik van stikstof en een 

fosfor adsorbent in bestaande vaten, moet dit ons in de buurt brengen van het beoogde 

zakelijke resultaat van de LDU. Dat betekent dus een verlenging van de levensduur van de 

OATS katalysator, die de noodzaak tot een SRG injectie wegneemt en ook dat de cyclus van 

de GOH2 katalysator weer langer wordt. Tegelijkertijd vindt er op diverse plaatsen heel veel 

onderzoek plaats naar een ander type katalysator voor de OATS reactoren: in Lyon door 

IFP/Axens, in Naperville door BP RT en in Munchen door Sud Chemie. Alle 

onderzoeksteams zitten dicht bij een z.g. tweede generatie katalysator dat Nerefco zou moeten 

helpen aan een meer winstgevende operatie van de LDU. 

Nog even in het kort: het toepassen van nieuwe technologieën gaat niet altijd over rozen, er 

zijn altijd wel een paar hobbels, maar door deze gezamenlijk te nemen kunnen we de LDU 

voor Nerefco tot een succes maken. Tot die tijd moeten we vieren dat we de Helios Award 

hebben gewonnen als erkenning voor het vele werk wat er tot nu toe gedaan is.  Een 

geweldige prestatie van ieder die erbij betrokken is geweest. 

 

Personeelsaankondigingen HR&O 
 

In de samenstelling van de afdeling HR&O hebben zich de laatste tijd een aantal wijzigingen 

voorgedaan.  

Vanaf begin 2003 is Sjoerd Gunnewijk voor 40% beschikbaar geweest voor Nerefco als RTL 

HR&O. Aangezien zijn verantwoordelijkheidsgebied alle BP vestigingen in Nederland 

bestrijkt en er een behoefte bestaat aan een fulltime RTL HR&O, is deze positie vacant en 

lopen hiervoor momenteel de wervingsprocedures. Totdat deze vacature is ingevuld blijft 

Sjoerd Gunnewijk verantwoordelijk voor de contacten met Vakverenigingen en 

Ondernemingsraad. Yvonne Besteman is verantwoordelijk voor de dagelijkse 

werkzaamheden en is eerste aanspreekpunt voor Nerefco. 

Het eerder aangekondigde vertrek van Saskia van 't Veld naar BP Den Haag is door 

organisatorische veranderingen binnen BP niet doorgegaan. Vanuit Nerefco krijgt zij, samen 

met Andrea van Seeters, de verantwoordelijkheid voor de expatriates van de BP vestigingen 

in Nederland (inclusief Nerefco). Daarnaast zal Saskia tijdelijk de cliëntgebieden van Yvonne 

overnemen, te weten Optimisation en Commercial, en is zij als projectleider verantwoordelijk 

voor de functiebeschrijvingen. 
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5.  Willem Snor 
 

Dit verhaal speelt ergens in het begin van de zeventiger jaren, ik was in die tijd shift-

supervisor.  

 

Er werd regelmatig gerapporteerd dat allerhande zaken werden vermist. Het begon met 

voorwerpen van de maatschappij die plotseling zomaar weg waren; later kwamen er 

meldingen van vermissing van persoonlijke eigendommen die waren weggenomen uit de 

kasten in het kleedlokaal. Natuurlijk waren we allemaal alert en probeerden te ontdekken wie 

de smeerlap was. Er kwamen steeds meer aanwijzingen dat het één van onze collega-

operators was die ik verder maar Willem Snor zal noemen want hij had een forse, donkere 

snor. Helaas lukte het niet hem te betrappen, we wisten bijna zeker dat hij het was! 

 

In de shift hadden we ook een operator met een verschrikkelijk ‘grote smoel’; hij nam 

zogezegd heel vaak dingen in de mond die anderen meestal alleen in de hand nemen en zijn 

bijnaam was er ook naar, die wil ik maar achterwege laten en het houden op Piet K. Piet 

kwam van de sleepvaart en had het al gauw bekeken bij ons, vond het maar niets en zou 

geloof ik weer gaan varen. Nog een paar nachtdiensten en dan was ie weg. 

In de laatste nachtdienst zouden een aantal maten nog een afscheids-geintje met hem uithalen, 

Henri was één van de bedenkers daarvan; hij had met zijn maten een ijzeren pen met een 

ketting in zo’n  grote, massief-rubberen bal geslagen; niet te tillen zo’n bal! Het andere eind 

van de ketting zou aan Piet zijn been bevestigd worden met een hangslot; de sleutel zou, in 

het donker, in het gras tegenover de controlekamer worden gegooid. 

 

Nou was Piet niet helemaal gek, had óók wat maatjes in de shift, en hij was erachter gekomen 

wat hem boven het hoofd hing. Om een lang verhaal kort te maken, het eind van het liedje 

was dat Henri met die bal aan z’n poot zat en de sleutel lag in het gras. En toen…. had Henri 

opeens geen maatjes meer die hem 

hielpen, iedereen had de grootste lol.  

De sleutel zoeken in het donker, dat 

zag hij niet zitten. Die pen uit de bal 

trekken was schier onmogelijk 

zonder de juiste gereedschappen en 

ter plaatse had Henri niets 

voorhanden. Hij is toen, met die bal 

aan zijn been, naar stukken pijp gaan 

zoeken die hij als hefboom kon 

gebruiken maar moest daarvoor wel 

naar de yard strompelen; dat was 

honderden meters weg, op de plaats 

waar nu de auto’s worden 

geparkeerd voor het gebouw van 

HR&O. Daar lukte het hem 

uiteindelijk om die pen uit de bal te 

wrikken. 

 

En, toen hij daar zo stond te ‘etteren’, toen zag hij……. Willem Snor, die in het donker bezig 

was blikken benzine over het hek te tillen. Eindelijk hadden we hem te pakken! 

De Security-baas en de heer Klaver werden opgetrommeld en Willem kreeg op staande voet 

ontslag.  
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6.  Olie, olie en nog eens olie (deel 13) 
 

Ontwikkeling van de kerosine productie. 

 

In 1859 werden 2000 vaten pennsylvaanse aardolie geproduceerd tegen een gemiddelde prijs 

van $ 20,- per vat, dat is € 0.14 per liter. Deze prijs was niet aantrekkelijk voor ‘Coal-oil’ 

fabrikanten en ze schakelden niet over op deze nieuwe grondstof. 

 

Kolonel Drake’s geslaagde poging ontketende een vloed van aardolie voor deze markt. Tegen 

het einde van 1860 koste ruwe olie minder dan € 0,09 per liter en de prijs daalde tot een 

twintigste hiervan in 1861. 

 

De lampolie fabrikanten schakelden gelijk over op aardolie en met deze operatie werden in de 

Verenigde Staten alle andere concurrenten in enkele jaren van de markt geveegd. Sinds 1862 

werd regelmatig Amerikaanse lampolie naar West Europa verscheept. Deze eerste 

Amerikaanse petroleum bevatte nog een grote hoeveelheid benzine delen, waar men ook in 

het land van herkomst geen raad mee wist. De petroleum was licht ontvlambaar in 

tegenstelling tot de Centraal-Europese, goed gedestilleerde olie uit die tijd.  

 

Een waarschuwing was dus niet overbodig. 
 

 

 

 

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ROTTERDAM 

 

In aanmerking nemende: 

 

Dat van tijd tot tijd aanvoeren plaats hebben van uit Amerika afkomstige petroleum, ook wel 

aard-, steen- of rotsolie genaamd; dat deze olie zeer ligt ontvlambaar is en vatbaar voor 

ontploffing en dat alzoo bij laden, lossen, vervoeren, bewerken, opslaan of bergen van deze 

vloeistof bijzondere voorzorgen noodzakelijk moeten worden geacht:  

 

herinneren bij deze aan de belanghebbende de bepaling van art.16 van de verordening op de 

brandweer, waarbij het is verboden om dergelijke stoffen of goederen te bewaren, of te 

bewerken, anders dan op de plaatsen of in gebouwen door Burgemeester en Wethouders 

aangewezen of goedgekeurd, onder kennisgeving voorts dezer zake aan de brandweer, de 

haven- en gewone politie bijzondere waakzaamheid is aanbevolen. 

 

ROTTERDAM den 11 augustus 1862 

 

Burgemeester en Wethouders 

 

De secretaris                                                                    De Burgemeester 

 

J.N. Nierstrasz                                                                J.F. Hoffman 
 

 

In Europa was de toestand anders. De aardolieproductie was daar zeer gering, het transport 

duur en moeilijk. Bovendien moest hier de petroleumindustrie haar plaats op de 
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lampoliemarkt veroveren op de gas-, de olieleisteen-, de bruinkool- en de houtteerindustrie en 

vaak nog concurreren tegen de door de staat gesubsidieerde vervaardiging van alcohol uit 

melasse en snijdsel van bieten of wijn.  

 

In 1831 had Bolus de viscosiemeter uitgevonden en nadat men de wrijving in lagers had 

bestudeerd, kon men betere smeermiddelen maken uit Galicische en Roemeense aardolie. Een 

andere belangrijke steun voor de Europese aardolie-industrie was de ontdekking van de 

paraffine, waardoor een goedkope grondstof voor kaarsen kon worden gemaakt.  

 

De lichtste delen van de Galicische en Roemeense olie werden door destillatie gescheiden en 

geraffineerd om te worden verkocht als verfverdunner en extractievloeistof voor oliezaden en 

dergelijke. Het zwaarste deel van de aardolie werd lokaal als brandstof gebruikt. Overigens 

hebben de Russen de eer een goede oliebrander te hebben uitgevonden. Zij beschikten voor 

1860 reeds over de ‘Astrakanbrander’ waarmee men in streken langs de Wolga de goedkoop 

aangevoerde brandstof in huis verbrandde. Bovendien werd uit het residu van aardolie reeds 

asfaltbitumen gemaakt, maar voor de ontdekking van de zware olie uit Mexico en Venezuela 

ging het om hoeveelheden, waarvoor de fabrikanten van natuurasfalt in Neuchatel, Val de 

Travers of Seysel niet bang hoefden te zijn.  

 

Nico ter Horst (wordt vervolgd) 

 

7.  Een anekdote uit de Controlekamer 
 

Knalgas uit een waterstraal 
 

Karel Smits 

 

Op een zomeravond in het jaar 1974 hoorde en zag ik onverwacht iemand, die in de 

bezinkselbak van de CDU watertreatment stond te piesen. Zonder er bij na te denken sloeg 

mijn stalen gereedschap hard tegen de golfplatenwand waarachter ik me schuil hield. Ik 

schrok zelf van de harde droge knal die de slag op deze stille zomeravond veroorzaakte. 

Ook het “watervogeltje”  van Jan Regeer, want hij was de stille wateraar, schrok zo hevig van 

de klap dat deze zich in een onderdeel van een seconde terug trok in zijn veilige huisje achter 

de rits van zijn baasje. Jan Regeer zei: “^¨*<!!” en ik ben toen maar stilletjes en ongezien 

weggeslopen want als Jan kwaad werd moest je weg wezen. Jan ging dan met keien naar je 

gooien die naast het asfalt van de weg lagen. Dan was je je leven niet meer zeker, want Jan 

kon goed mikken. Gelukkig hoefde ik geen wraak meer te vrezen. In de controlekamer 

waarschuwde Jan iedereen die het maar horen wilde voor de gevaarlijke chemische 

samenstelling van het water in de bezinkselbak. “Als je er in piest”, legde hij uit, “wordt er 

knalgas gevormd dat is brandgevaarlijk en je schrikt je ook nog eens drie slagen in de rondte.” 

Daarmee was voor Jan de kous af. Uit angst voor zijn heftig temperament heb ik hem nooit 

durven vertellen dat ik het ben geweest, Karel (Knalgas) Smits, die het waterhoentje van Jan 

Regeer zo hevig had laten schrikken. 

 

Nou ja bij deze dan………. 

☻ 

 

Kussen is een manier om twee mensen zo dicht bij elkaar te brengen dat ze niets 

meer verkeerds kunnen zien bij elkaar.         René Yasenek 
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8.  Herinneringen aan BP Bunkerstation Pernis (6) 

 

De periode 1948-1959 en mijn ‘intrede’ bij BP. 

 

De oorlogsjaren 

Voordat ik bij de Benzine en Petroleum Handelmaatschappij N.V. in dienst kwam had ik al 

een aantal turbulente jaren achter de rug. Tijdens de beruchte razzia van 9 en 10 november 

1944 werd ik met vele anderen, door Duits/Oostenrijkse soldaten in alle vroegte van huis 

opgepikt en gevankelijk naar Duitsland afgevoerd. Ik kwam bij de Duitse Spoorwegen 

(Deutsche Reichsbahn) terecht en moest daar, onder dagelijkse beschietingen en 

bombardementen door Geallieerde vliegtuigen, allerlei werk langs de spoorlijn Dusseldorf-

Duisburg verrichten. Ons leven hing daar dag en nacht aan een heel dun draadje terwijl we 

bomtrechters vulden, nieuwe spoorrails en wissels er overheen aanlegden, brandbommen en 

troep van allerlei aard verzamelden en afvoerden, maar ook rangeerwerk verrichtten en puin 

moesten ruimen, etc., etc. 

Na in februari 1945 gedurende ruim 14 dagen constant onder Amerikaans artillerievuur te 

hebben gelegen, ben ik met nog vier andere lotgenoten uit ons lager weggelopen om een dag 

later weer door de politie in de stad Hagen opgepakt en in het politiebureau opgesloten te 

worden. Hierna volgde, samen met nog zo’n honderd lotgenoten van diverse nationaliteiten, 

een barre 14-daagse voettocht door het Sauerland richting Bad Driburg. Vervolgens werden 

we na drie dagen en nachten, af en toe in de stromende regen op een weiland doorbrengend, in 

open spoorwagons geladen om, in nog steeds stromende regen, een lange koude treinreis te 

maken die eindigde in een strafkamp in Minden. Na nog eens op zo’n transport te zijn gesteld 

werden we uiteindelijk in het Noord-Duitse dorpje Steyerberg bevrijd door een 

vooruitgeschoven Schotse legereenheid. 

  

Nederlands-Oostindië 

In juli 1945 was ik weer thuis en vond ik werk bij een inkoopvereniging van kruideniers. 

Vervolgens werd ik in 1946 opgeroepen voor militaire dienst en ingelijfd bij het Regiment 

Aan- en Afvoertroepen. We werden met het SS ’Zuiderkruis’ verscheept naar Nederlands-

Oostindië en moesten daar onder andere deelnemen aan een aantal van de zogenaamde 

‘politionele acties’. Maar ook aan die periode kwam uiteindelijk een einde toen we met een 

Amerikaans troepenschip, de “General C.H. Muir”  in april 1950 terug keerden in het ‘goede’ 

Vaderland, in Rotterdam. Daar stond ik dan, met f. 200,- en een sinaasappel op zak en een 

zooi malaria in mijn lijf. Door de Nederlandse regering afgedankt, zonder dankzegging voor 

de aan het Vaderland bewezen diensten.  

 

Een job in de olie 

Mijn baan bij de Inkoopvereniging was natuurlijk niet opengehouden zodat ik weer opnieuw 

opzoek moest naar werk. Na veel moeite kon ik via het Arbeidsbureau en met een 

rijkssubsidie, bij een beginnend accountantskantoor in dienst komen. Het werk in de 

accountancy was dunnetjes gezaaid en leverde niet voldoende geld op om het gezin van mijn 

werkgever en mij te onderhouden. Opnieuw op zoek naar werk. Mijn vriend Gerard 

Eijgenraam was, na vrijwel dezelfde ellende in Duitsland te hebben ondervonden, na zijn 

diensttijd bij de Koninklijke Marine, in november 1949 bij BPMN Pernis in dienst gekomen 

en daar kon men, na verloop van tijd, een administratieve man er wel bij hebben. Hij vroeg 

me of ik geïnteresseerd was in een job in de olie-industrie en ik zei: ’ja!’. En zo werd mijn 

vriend, mijn toekomstige administratieve baas. 
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Over de railing 

Maar eerst moest ik nog officieel 

bij de BPHM solliciteren. Dus, op 

een zonnige zaterdag in mei 1951, 

stapte ik op de fiets om naar de 

tankinstallatie in Pernis te rijden. 

Mijn toenmalige verloofde was 

ook nieuwsgierig waar ik eventueel 

terecht zou komen en fietste met 

mij mee. We reden naar het 

Schiemond om daar op het ‘heen-en-weer bootje’ te stappen dat ons naar de Heyplaat (RDM) 

bracht. Van daar volgde een acht kilometer lange fietstocht over de Heyschedijk naar Pernis, 

via de Pastoriedijk naar de Butaanweg waaraan het BP-depot was gevestigd. De poort van het 

terrein stond wagenwijd open, we liepen het terrein op maar troffen er, behalve een aantal 

stookoliekippen, geen sterveling aan. 

Truus bleef bij het ketelhuis staan en 

ik ging op zoek naar mijnheer Rietdijk, 

de bedrijfsleider. Die was echter niet 

in de ‘kantoorbunker’ aanwezig. Na 

enig rondkijken vond ik hem op de 

steiger waar ik naar hem toe liep. Maar 

voordat ik hem een hand kon geven en 

mij voorstellen, moest Rietdijk eerst 

hoognodig ‘iemand anders een hand 

geven’ om, naar goed 

schippersgebruik, zijn ‘plas’ kwijt te 

raken over de railing en recht zo die 

gaat de haven in….. Vanwege de 

windrichting moest ik wel even een 

paar stapjes terugdoen om droog te 

blijven.  

 

 

Intake-gesprek 

Op het ‘kantoor’ aangekomen vroeg Rietdijk mij: ’ken je tiepen?’ en op mijn bevestiging 

kreeg ik een ouwe Adler typemachine voor mijn neus gedrukt met een paar velletjes 

briefpapier en een carbonnetje ertussen. Ik moest m’n eigen sollicitatiebrief schrijven. Nadat 

Rietdijk de tekst had goedgekeurd en de brief  ondertekend, plakte hij hem netjes dicht en 

mocht ik hem meenemen om ze persoonlijk op het Hoofdkantoor te Amsterdam, aan de 

toenmalige personeelschef, de heer Mabesone, te overhandigen. Hier vond het ‘intake-

gesprek’ plaats en daarna kon ik  bij de kassier het door mij voorgeschoten treingeld innen. 

Om de tramkosten uit te sparen liep ik via de Kalverstraat en de Nieuwendijk naar het 

Centraal Station om de terugreis naar Rotterdam te maken. In afwachting van de 

aanstellingsbrief die een paar dagen later zou volgen. 

 

Groen-wit-groen 

Op 1 juli 1951 stapte ik met nog een paar nieuwe collega’s in alle vroegte, zo rond 06.45 uur 

op het heen-en-weer bootje om vanaf het Schiemond naar de RDM Heyplaat over  te varen, 

want de ‘kantoortijd’ ving aan om 07.30 uur en duurde, met een halfuurtje pauze om een 

boterham te eten, tot 17.00 uur. Met de wind mee en door snel te fietsen konden we ’s avonds 
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met een beetje geluk, nog net de ‘heen-en-weer’ van 17.30 uur halen. Het moest echter niet 

mistig zijn, want dan konden we de hele Waalhaven rond fietsen en dat kostte een dik uur 

extra. En je moest ergens midden op de Heijschedijk ook geen lekke band krijgen, want het is 

geen pretje om een band te plakken in de hartstikke donker. Op zaterdag moesten we tot 13.00 

uur werken. Nadat er was gegeten, gedouched en omgekleed, waren er nog net een paar 

uurtjes over om met het vrouwtje naar de stad te gaan. Maar alleen winkeltjes kijken of een 

Cineacje pikken op Coolsingel, want je had nauwelijks een luis om dood te trappen in die tijd. 

‘Groen wit groen, hard werken voor weinig poen’, was een bekende Rotterdamse slogan uit 

die tijd. 

 

Pensioenfonds 

Na een jaar diensttijd 

kreeg je krap een week 

vakantie. Het vakantiegeld 

bedroeg voor een 

alleenstaande het enorme 

bedrag van 25 piek; een 

gehuwd personeelslid 

ontving 50 piek. Na een 

jaar dienstverband werd je 

in het pensioenfonds 

opgenomen en 

vrouwelijke 

personeelsleden moesten 

helemaal niet zeuren want 

die konden niet eerder dan 

met het 30e levensjaar in 

het pensioenfonds 

intreden. En als de dames 

in het huwelijk wensten te 

treden dan was dat prima, maar ze werden wel, onder dankzegging voor de bewezen diensten, 

uit de dienst ontslagen.  

 

Vaste aanstelling 

Op 1 september 1951 liep mijn proeftijd van twee maanden af en kreeg ik een vaste 

aanstelling. “Wij vertrouwen dat dit een aansporing voor U moge zijn U geheel voor uw 

werkzaamheden in te zetten.” Dat was nog eens andere koek…! De waardering werd op 1 

januari 1952 in klinkende munt uitgedrukt. Mijn salaris ging van fl. 180,-- naar fl. 200,--, en 

dat was een slok op een borrel. Ik weet nog dat ik de Directie in Amsterdam schriftelijk 

bedankt hebt voor deze geste! 

Door ijverig te sparen konden we zelfs twee jaar later, voor 850 piek een dressoir en een tafel 

met 4 stoelen aanschaffen om op 21 juli 1954 in het huwelijksbootje te stappen. Vanwege ons 

huwelijk werd mijn salaris verhoogd van fl. 250,-- naar fl. 265,00. Kom daar vandaag de dag 

nog eens om…….. 

 

Tot een volgende keer, misschien!  

☻ 
 

Je weet onderhand niet meer of je je zaktelefoon, je horloge, de magnetron, de 

deurbel of je vrouw hoort piepen.      Toon Verhoeven 
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9.  Eigen bijdrage Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 

 

Voor de meeste AWBZ-zorg moet u als u ouder bent dan 18 jaar, een eigen bijdrage betalen. 

U betaalt die eigen bijdrage als u voor rekening van de AWBZ in een instelling verblijft om 

daar zorg te ontvangen. 

U moet dan bijvoorbeeld denken aan: verzorgingshuizen en verpleeginrichtingen. Bij opname 

in een verpleeg- of verzorginghuis wordt uw vermogen buiten beschouwing gelaten. 

Bewoners van een verzorgingshuis hoeven hun vermogen niet “op te eten” 

 

De hoogte van de eigen bijdrage is ondermeer afhankelijk van: 

• uw belastbaar inkomen  

• uw woonsituatie (thuiswonend en een aantal dagen per week in een zorginstelling of  

volledig opgenomen in een zorginstelling) 

• uw leeftijd (jonger of ouder dan 65 jaar) 

• uw status ( alleenstaand of gehuwd) 

 

Er zijn twee verschillende bijdragen: 

• de lage bijdrage  (maximaal  €   556,- per maand) 

• de hoge bijdrage (maximaal  € 1624,- per maand) 

 

Lage bijdrage  

U betaalt de lage bijdrage: 

• als u ongehuwd bent en het zorgkantoor verwacht dat uw verblijf in de instelling tijdelijk 

is. 

• als u gehuwd bent en uw partner thuis woont. 

 

Hoge bijdrage 

In alle andere situaties betaalt u de hoge bijdrage. 

 

Bijdrage plichtig  inkomen 

Uw bijdrage plichtig inkomen per maand is uw bijdrage. Uw bijdrage is echter nooit hoger 

dan €  1624,-. Als u en uw partner de hoge bijdrage verschuldigd zijn, geldt het maximum 

van  € 1624,- voor u samen. 

 

Waarom nu al deze informatie:  

Ouderen kunnen een hogere alleenstaanden AOW aanvragen als hun partner in een verpleeg- 

of verzorgingshuis terecht komt. U krijgt dan een alleenstaanden AOW uitkering, maar moet 

een veel hogere eigen bijdrage voor de AWBZ betalen. 

 

Een voorbeeld uit de praktijk: 

Mijnheer van Osdorp woont sinds 1998 in een verpleeghuis, zijn echtgenote woont thuis. In 

het blad Nestor, het ledenblad van de ouderenbond stond dat ouderen waarvan een partner is 

opgenomen in een zorginstelling, een alleenstaanden AOW kunnen aanvragen. Eind 2002 

werd de aanvraag voor een alleenstaanden AOW bij de Sociale Verzekeringsbank ingediend. 

 

Met terugwerkende kracht tot begin 2002 kreeg de thuis wonende partner bijna €  9000,-. op 

haar rekening gestort. Waar echter geen rekening mee gehouden werd, was dat de AOW 

wijziging grote gevolgen heeft voor de eigen bijdrage voor de AWBZ. Men kwam van de lage 

in de hoge bijdrage omdat zij niet meer als gehuwd werden aangemerkt. In plaats van  € 445,- 



 23 

per maand eigen bijdrage moest nu € 1553,- per maand betaald worden en viel er een 

navordering van de zorgverzekering in de brievenbus van  € 24.000,-. 

 

Nogmaals, de eigen bijdrage is afhankelijk van het verzamelinkomen op uw belasting 

formulier. Als u in een vergelijkbare situatie terecht komt, wat ik uiteraard niet hoop, laat u 

dan uitvoerig informeren over de gevolgen voor de eigen bijdrage. 

 

Nico ter Horst 

 

Informatie uit: Uw eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ instelling. 

                        Uitgave van het College voor zorgverzekeringen. 
           

 
 

 
 

10.  Bedankje uit Canada 
 
I would like to express our sincere appreciation to the members of the NEREFCO 
Retirement Club who donated books to be sent to our library in Manitoba Canada 
through Jacques VandeWetering, one of your members. 
  

We have a thriving Dutch community in our town of Carman, Manitoba.  Many of 
them like to read Dutch books, both because it is easier for them to read their mother 
language, and because they want to maintain their Dutch language skills in an 
English speaking community.  Our library was having a difficult time finding a source 
in Canada for Dutch language books.  Your donations will be very welcome to them. 
  

Our librarian tells us that once our local people have read all these books (which will 
take quite awhile), she will send them on to our provincial Public Library Services.  
This department in our provincial government lends books to libraries throughout 
Manitoba, so your donation will become part of a travelling library that is available to 
many different communities.   
  

Thank you once again for your enthusiasm and your generosity. 
  

Sincerely yours, 
  

Linda MacNair, Director 
Boyne Regional Library  
 

 

 

 

 

☻ 
 

Mijn oudoom denkt dat ‘milieubescherming’ betekent dat er geen buitenlanders 

in zijn villawijk mogen komen wonen. 

Fons Jansen  
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11.  Eilanden van de Middernachtzon 

Van 1 tot 15 augustus 2003 met m.s. “Funchal” naar 

IJsland, de Orkaden-, de Færer- en Shetlandeilanden 

Door Petra Hoks 

1 augustus  vertrek uit Amsterdam  

Eindelijk ben ik aan boord van de ‘Funchal’ en begint mijn bijzondere vakantie. Nu eerst naar 

de hut, hoe zou die zijn? Daar wacht mij een verrassing, mijn hutgenote An is er al en heet me 

heel hartelijk welkom. Het is voor ons allebei best moeilijk, want hoe zou het gaan? We 

hadden elkaar nog maar één keer eerder gezien en delen samen een hut 

omdat we anders 80% extra hadden moeten betalen voor een 

tweepersoonshut voor alleengebruik. Alle passagiers staan aan dek bij 

het wegvaren uit Amsterdam. Deze vakantie wordt georganiseerd door 

‘Plus Magazine’ in samenwerking met een Belgisch reisbureau. Het 

leven aan boord begint al direct goed. Er staat een geweldige 

welkomstlunch voor ons klaar waar we dankbaar gebruik van maken. 

En voor we het weten zijn we al door de sluizen van IJmuiden. 

Vandaag en ook morgen heb ik alle tijd om aan het Portugese schip te 

wennen en aan de medepassagiers. Vanaf het begin trekken An en ik 

met elkaar op en al de eerste avond hebben we onder het genot van een 

wijntje in de lounge eindeloos lange gesprekken. 

 

 2 augustus op zee 

Heerlijk de hele dag op zee. We gaan naar de eerste lezing van Vic de Donder, over “De 

Steentijdmensen van Skara Brae”, ter voorbereiding op het bezoek aan de Orkaden. Vic is een 

Belg en medewerker van Plus Magazine. Hij vertelt over de Steentijd, de Picten en nog heel 

veel meer. Die avond hebben we een welkomstcocktail bij de captain, gevolgd door een gala 

diner. Iedereen heeft zich voor dit gebeuren feestelijk uitgedost. Het welkom bij de captain is 

wel heel bijzonder. Hij geeft iedere vrouwelijke passagier niet alleen een hand maar ook drie 

zoenen. 

 

3 augustus Orkney 

We beginnen aan onze eerste excursie op Mainland, 

een van de Orkney eilanden die behoren bij het 

Verenigd Koninkrijk. De eilanden liggen ten 

noordoosten van Schotland. We gaan met tenders aan 

wal in Kirkwall, de hoofdstad. Het weer is goed, zon en 

zo’n 14 °C. 

We brengen 

eerst een 

bezoek aan de 

Ring van 

Brodgar en de Stones of Stenness. Daarna gaan we 

richting Skara Brae, vestingen die dateren uit het 

stenen tijdperk. Tijdens de prehistorie waren ze 

bedekt met drijfzand. 5000 jaar later werden ze, nog 

volledig intact, door een storm blootgelegd. De reis 

gaat  verder  naar  Corrigall  Farm, een museum over 
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het plattelandsleven. Heel merkwaardig is hier dat de schapen op het dak slapen. Onze gids 

geeft overal een uitstekende uitleg. Weer aan boord wacht ons een heerlijke lunch. Om half 

vijf varen we al weer richting Heimaey, een eiland onder IJsland. Het schip gaat inmiddels 

aardig te keer. ’s Avonds aan het diner lijkt het wel een afvalrace. Steeds meer mensen 

verdwijnen van tafel naar hun hut omdat ze zeeziek zijn. Gelukkig heb ik er geen last van, 

alhoewel ik me wel een beetje katterig voel.  

 

4 augustus op zee 

De zee is gelukkig weer kalm. Ik ga alweer naar een lezing van Vic de Donder met als titel 

“Symfonie van IJs en Vuur”. Langzamerhand begint IJsland voor me te leven en ik zie 

reikhalzend uit om het allemaal met eigen ogen te zien.  

 

5 augustus Heimaey 

We komen aan bij de Westmaneilanden of 

Vestmarmaeyjar. Deze groep van 15 eilanden, 30 

riffen en rotspunten liggen zo’n 11 kilometer ten 

zuiden van IJsland. De eilanden zijn vernoemd naar 

een gevluchte groep Keltische slaven die door de 

Vikingen Westmannen werden genoemd. We gaan 

weer met tenders van boord. Heimaey is het enige 

bewoonde eiland. Wat ik zie is overweldigend. 

Overal steken stukken rots op uit zee. In de verte 

zijn de gletsjers van IJsland te zien. Wat een andere wereld is het en 

die stilte. Wij gaan eerst naar een grote kolonie papegaaiduikers en 

maken daar een klim over de rotsen om zo dicht mogelijk bij de vogels 

te kunnen komen.  Op de grond zijn allemaal gaten, holen waar ze in 

nestelen.  

We vervolgen onze tocht over het eiland. Moeizaam klimt de bus hoger en hoger de Helgafelf 

op, een hoge zwarte lavaberg. Bovenaan hebben we uitzicht over de stad beneden. Tijdens de 

laatste vulkaanuitbarsting van deze berg in 1973 moesten alle 5.880 inwoners van Heimaey 

worden geëvacueerd. De enorme uitbarsting van de dood gewaande vulkaan overstroomde de 

slechts één kilometer van de vulkaan verwijderde stad gedeeltelijk met as en lava. Doordat de 

volledige vissersvloot in de haven lag, kon iedereen tijdig het eiland verlaten en vielen er geen 

slachtoffers. Naderhand is een gedeelte van de stad weer uitgegraven.  

We gaan weer terug naar het schip. Wat een bijzondere en prachtige wereld ontrolt zich voor 

mijn ogen. Na de lunch zitten we de hele middag in 

de zon aan dek te genieten van het varen rond het 

onbewoonde eiland Surtsey. Uitleg krijgen we vanaf 

de brug van Vic. Hij vertelt dat Surtsey het jongste 

eiland ter wereld is. Het is ontstaan na een 

onderzeese vulkanische eruptie die in november 

1963 begon en drie jaar aanhield. Het eiland is in die 

periode in iets meer dan een etmaal uit de zee 

tevoorschijn gekomen. Alleen wetenschappers met 

een speciale vergunning hebben toegang tot het 

eiland.  

6 augustus Reykjavik – Baai van Rook 

Al vroeg gaan we van boord voor een dagexcursie naar Thingvellir, Gullfoss en Geysir. We 

verlaten de haven en rijden door Reykjavik richting het nationaal park van Thingvellir, een 

tocht van anderhalf uur. Reykjavik ziet er welvarend uit, er is weinig  hoogbouw.   Wat opvalt 
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is de bijzondere kathedraal, de Hallgrimskrikja met zijn 74 meter hoge torenspits in de vorm 

van een omgekeerde ijspegel. In het oude stadscentrum staan nog veel huizen opgetrokken uit 

golfplaten. Eenmaal buiten de stad is er nauwelijks verkeer. Het land telt slechts 300.000 

inwoners en is met een oppervlakte van 103.000 km2 iets meer dan driemaal zo groot als 

Nederland. In tegenstelling tot de rest van de wereld werd het pas in de laatste 30 jaar van de 

9e eeuw gekoloniseerd. Het is ook een betrekkelijk jong land. Als je de tijd van het ontstaan 

van de wereld in één jaar zou samenvatten, kwam IJsland er pas in de avond van 30 december 

bij. 

 

Bovenstaande foto is genomen in Thingvellir, ‘vlakte van het parlement’, het nationale 

heiligdom van IJsland. Thingvellir is het directe gevolg van het langzaam uiteendrijven van 

de tectonische platen Op de top van de breuk ontvouwt zich een adembenemend uitzicht.  

 

We vervolgen onze reis naar de mooiste watervallen van 

IJsland, Gulfoss. Deze naam, “Gouden Watervallen” danken ze 

aan de regenboog die bij mooi weer gevormd wordt. Samen 

met An klim ik langs een stijl en nat paadje naar boven om het 

donderend geweld van het water van bovenaf te bewonderen. 

Wat heb ik het toch getroffen met mijn hutgenote, het is net of 

we elkaar al jaren kennen.  

Natuurlijk is een bezoek aan IJsland niet af zonder de beroemde 

‘geysirs’ te bezoeken. We lopen naar de geisers over een vlakte 

met op de achtergrond bergen. Als ik dichterbij kom, begint 

plotseling een van de geisers te spuiten. Gelukkig is IJsland nog 

niet zo toeristisch dat er zich drommen mensen om de geisers verdringen, ik kan heel dichtbij 

komen. Het is een imponerend schouwspel. De grootste spuiter, 

de ‘Grote Geysir’ spoot zijn straal wel 60 meter de lucht in. 

Jaren geleden spoot hij ieder half uur minutenlang een 

waterstraal omhoog, maar door er zeep bij te doen om hem tot 

nog meer spuiten op te roepen, heeft men hem letterlijk 

vermoord. Af en toe, op bijzondere feestdagen, probeert men 

hem weer tot leven te wekken, hoe?? Door er zeep bij te 

gooien. 

 

We gaan weer terug richting Reykjavik en passeren de “warme 

tuinen” van Hveragerdi. Gewoon een tuincentrum met een 

tropische kas waar we allemaal ingeloodst worden. Ja, die 

krijgen hun warmte van de warmwaterbronnen. Logisch, niet 

waar.  
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7 augustus Grundafjordur 

Westelijke gedeelte van schiereiland Snaefellsnes 

De ‘Funchal’ maakt om 8 uur vast aan de kade van 

Grundafjordur. Het is weer schitterend weer. We 

vertrekken in noordelijke richting naar de 

Snaefellsjokull. Deze ijskap is over de hele wereld 

bekend door de klassieker “Naar het middelpunt der 

aarde” van Jules Verne. In de prachtige omgeving van Djupalonssander, vlakbij de gletsjer 

van Snaefellsjokull maken we over zwarte rotsblokken een wandeling naar de kust van de 

Atlantische Oceaan. Kleine golven kabbelen langs het zwarte 

strand. Afgezien van de ontelbare vogels die je overal op de 

rotsen ziet, is het enige inheemse zoogdier dat IJsland heeft de 

poolvos. De IJslandse paardjes en de vele 

schapen zijn ooit ingevoerd.  

We gaan weer verder langs de klippen 

van Londrangar en bereiken Arnastapi, 

een klein vissersdorpje.  

Op de lavaformaties krioelt het van de 

poolsternen en meeuwen. De vogels 

maken een oorverdovend lawaai en door 

hun uitwerpselen verspreiden ze een 

ondraaglijke stank 

 

We gaan lunchen in Budir dat bekend is door zijn zwarte lava, 

maar wel een van de weinige gele zandstranden van IJsland 

heeft. Na de voortreffelijke lunch rijden we langs de bergketen 

‘Kerlingarskard’ naar Stykkisholmur en stoppen bij Helgafell, 

‘de Heilige Berg’. Wie deze berg van 80 meter zonder omkijken 

en zonder wat te zeggen beklimt, mag boven met de blik gericht 

op het oosten een wens doen. Alleen mag je tegen niemand 

zeggen wat je gewenst hebt, anders komt de wens niet uit. Ik 

kan natuurlijk voor geen meter, laat staan 80 meter, mijn mond 

houden.  

 

8 augustus Isafjordyrdur – westelijke gedeelte van 

schiereiland 

Alweer een nieuwe bestemming en alweer is het mooi weer. We 

brengen eerst een 

bezoek aan het 

zeevaartmuseum aan de haven van Isafjordur. In 

het museum is op plastische wijze het leven van 

de vissers weergegeven. 

We verlaten het centrum van Isafjordur en 

rijden langs de kust via het kleine stadje 

Bolungarvid naar een oud vissershutje in Osvor. 

Een visser in de traditionele kleding vertelt hoe 

de IJslandse vissers tot het begin van de 20e 

eeuw leefden. 
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9 augustus Akureyri 

Akureyri is het cultureel en commercieel 

centrum van Noord-IJsland. Het is niet te 

geloven, maar het is weer schitterend weer. Het 

zou vanmiddag in Akureyri zelfs 24° worden, 

een hittegolf dus voor de IJslanders. De bus 

stopt aan de overkant van de baai rond 

Akureyri voor het maken van foto’s. In de baai 

zien we ons schip liggen. We vervolgen onze 

reis richting het Myvatnmeer, gelegen in een 

schitterend landschap. Aan het meer ligt Skutusdadir van waaruit je een prachtig uitzicht hebt 

over een vulkaankrater. Het gebied is een paradijs voor ornithologen en geologen. Letterlijk 

vertaald betekent Myvatn ‘muggenmeer’, omdat hier 35 

soorten muggen leven. De muggen verlaten zelden het water 

en steken eigenlijk nooit. Het gemiddeld 2 meter diepe meer 

ligt bezaaid met groene eilandjes en is 3500 jaar geleden 

ontstaan. Door de lavavelden is er een natuurlijke 

dijkvorming ontstaan waardoor het meer ontstond. We 

maken een wandeling naar de krater.  

 

Dan gaan we naar Dimmuborgir, het gebied van de zwarte 

kastelen. Heel bizar om te zien. De gids drukt ons op het hart 

toch vooral bij de groep te blijven omdat je hier heel makkelijk 

kunt verdwalen. Het verhaal gaat dat deze lavaformaties zijn 

ontstaan toen hier trollen aan het vergaderen waren. De trollen 

hadden echter zo’n plezier dat ze helemaal de tijd vergaten. En 

ja, als trollen bij daglicht nog te zien zijn veranderen ze in 

steen. 

 

 

Onze volgende stop is Namaskard, met de 432 meter hoge berg Námafjall. Hier stinkt het heel 

erg naar zwavel. Bubbelende modderpoelen en stoom banen zich sissend een weg. IJsland is 

een land van contrasten met de meest bizarre natuurverschijnselen. Tafelbergen zijn er ook. 

Afgeplatte bergen door de werking van de hete lava binnen in de bergen.  

Na de lunch gaan we op weg naar de laatste bestemming van deze dag, de watervallen van 

Godafoss,   de  “Godenwatervallen”.  Zo   genoemd   doordat   Thorgeir,  de president  van  de 
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Althing (het IJslandse parlement) na zijn 

bekering tot het christendom rond het jaar 1000 

de beelden van zijn vorige goden in de waterval 

wierp. 

Het schip vertrekt om 5 uur en we nemen 

afscheid van IJsland. Nog heel lang zien we de 

kust. Wat een onuitwisbare indruk heeft dit 

land, waar praktisch geen boom voorkomt, op 

me gemaakt. Vanavond zitten we aan boord 

eerste rang bij een hele goede show. Plotseling wordt er van de brug omgeroepen dat we de 

poolcirkel passeren. Opwinding alom. Vlug gaan we naar buiten en kijken aan de reling naar 

dit unieke gebeuren. Het is 11.15 uur in de avond, bijna nog niet donker en de temperatuur is 

heel aangenaam. Op de pool verwacht je toch minimaal dat je een dikke jas aan moet trekken. 

Ook de zee is heel kalm. 

 

 
 

Het is een fantastisch gezicht, de zon gaat nauwelijks onder. Iedereen is aan dek en staat 

stil te kijken. 

 

10 augustus op zee richting Færer eilanden 

De zee is erg ruw. Ik ga naar de lezing die Vic de Donder geeft over stervende walvissen.  

 

11 augustus Torshavn op de Færer eilanden 

Torshavn, genoemd naar de god van het weer Thor, ligt op Streymoy, een van de 18 eilanden 

die samen de Faerer eilanden vormen. Hoe zuidelijker we varen, hoe groener alles weer 

wordt. De eilanden behoren bij Denemarken en zijn heel dun bevolkt. We stappen weer braaf 

in een bus met gids en laten ons weer rondrijden. Het dorp Kollafjördur op de noordoostkust 

van de fjord is onze eerste stop. Het aldaar uit 1837 daterende kerkje is gebouwd in de 

karakteristieke stijl: muren uit teer, omlijstingen van 

witte ramen en een strooien dak. In de fjord wordt 

zalm gekweekt in grote ronde netten waar wel 500 

stuks zalm in zitten. Het gaat momenteel niet zo goed 

met de zalmkwekerij vanwege een ziekte. Zou het net 

zoiets als vogelpest zijn? 

 
Zowel het kerkje op de achtergrond als de zalmkwekerij op de 

voorgrond zijn duidelijk op deze foto te zien. 
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We rijden verder naar het dorpje Kvivik dat we van heel 

hoog in het dal zien liggen. Als we terugrijden en afdalen 

langs de bergstroom zien we een reeks opeengestapelde 

stenen als een soort trap die het de zalmen mogelijk maakt 

terug te keren naar de bovenliggende meren om te paaien.  

Adembenemend mooi is de terugweg, hoge klippen en diep 

beneden de fjorden. Als we verder rijden, hoog de bergen 

in, verdwijnt het landschap plotseling in de mist om even 

verder, iets lager, weer te voorschijn te komen.   

 

12 augustus Lerwick op de Shetland eilanden 

Om 8 uur meert de ‘Funchal’ af in de haven van Lerwick. Weer is het mooi weer, alleen nog 

een beetje mistig. De Shetlands behoren met hun 100 eilanden tot het Verenigd Koninkrijk. 

Het landschap is vrij heuvelachtig met hoogveenbegroeiing, maar bijna geen bomen. Die 

houden het in de altijd felle wind niet uit. Wat er wel is zijn schapen en niet te vergeten de 

beroemde Shetland pony’s.  

In de ochtend gaan we naar het 

zuiden van het eiland voor een 

bezoek aan het archeologisch 

monument van Jarshof. Deze 

archeologische resten kwamen tijdens 

een storm in 1905 op dezelfde manier 

‘boven water’ als het prehistorische 

dorpje van Skara Brae op de 

Orkney’s. ’s Middags gaan An en ik 

nog even Lerwick verkennen. Weer terug aan boord wacht ons een 

Frans diner. Inmiddels vaart het schip over een rustige zee richting 

Edinburgh. Het zou alweer onze laatste stop worden. “Wat gaat de 

vakantie nu hard”, zeggen we tegen elkaar. 

 
13 augustus Leith/Edinburgh 

Ik word wakker en kijk door de patrijspoort naar 

buiten. “Land in zicht”, zeg ik tegen An. We varen 

al in de Firth of Forth, de baai in de Noordzee 

richting de havenplaats Leith. Het is een mooi 

gezicht om naar de grillig uitstekend rotsstukken die 

her en der uit zee oprijzen te kijken. In de buurt van 

Leith komen ons twee sleepboten tegemoet. Een 

maakt voor het schip vast en de ander achter het 

schip om het zo in de vaargeul richting de sluizen van Leith te begeleiden. Het 

is een heel gemanoeuvreer. De schroef van het schip slaat een heleboel modder 

omhoog. Als we voor de kant liggen worden we welkom geheten door een 

eenzame doedelzakspeler. Hoe toepasselijk. Met de bus rijden we door Leith 

naar Edinburgh. Wat een mooie stad, maar wat is het druk. We brengen een 

bezoek aan Edinburgh Castle, dat hoog op een rots neerkijkt over de stad. Deze 

rots met het park eronder is eeuwen geleden ontstaan door een krachtige 

vulkaanuitbarsting. Op de plaats waar de lavastroom naar beneden kwam is nu 

het schitterende park.  
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Voordat we bij het kasteel aankomen, passeren we nog het monument ter 

nagedachtenis aan de schrijver Sir Walter Scott. We gaan het kasteel binnen 

onder de boog van ‘Gatehouse’. Als een waarschuwing tegen mogelijke 

toekomstige agressors staat boven de ingang onder het wapen met de eenhoorn 

de tekst “Nemo me impune lacessit’, wat betekent ‘niemand die mij straffeloos 

zal beledigen’. Eenmaal binnen de muren van het 

kasteel geeft de gids uitleg. Hij wijst ons onder 

andere op Mons Meg, een reusachtig kanon en op het oudste 

gebouw van het complex, St. Margaret’s chapel, gebouwd in de 

12e eeuw. Binnen laat hij ons nog de kamer zien waar Mary 

Queen of Scots haar zoon baarde, de toekomstige James IV van 

Schotland en I van Engeland.  

 

En dan is het alweer avond en gaan we naar de Edinburgh Taptoe. 

Duidelijk is op deze foto te zien waar vanavond de Edinburgh Taptoe 

plaatsvindt. De laatste stop is Holyrood Castle, het officiële Schotse 

verblijf van de Engelse koninklijke familie. Alvorens het spektakel 

begint roept iemand om wie er allemaal zijn. Eindelijk roept hij “we 

welcome people from the Netherlands”, waarop wij als één man het op 

een joelen zetten en Edinburgh meteen weet dat we er zijn. De taptoe 

wordt geopend met het laag en zonder lawaai overvliegen van vijf 

gevechtsvliegtuigen. Daarna treden er pipes and drum bands op van de verschillende 

gemenebest landen. De Highland Dancing Display, bijvoorbeeld en een showband uit 

Zwitserland. Het geheel staat in het teken van het samengaan van Schotland en Engeland in 

1603. De taptoe eindigt met de lonely piper 

hoog op de transen van het kasteel, gevolgd 

door een vuurwerk. We schuifelen na afloop 

door de overvolle straten van Edinburgh 

naar de bus. Aan boord wacht ons nog een 

late night buffet.  

 

14 augustus laatste dag op zee 

Aan alles komt een eind, zo ook aan deze vakantie. Vandaag nog maar even heerlijk genieten 

van een hele dag op zee. Eerst nog even naar de laatste lezing van Vic. Deze keer heeft hij het 

over de Vikingen. Geweldig wat kan die man vertellen en wat past de geschiedenis van heel 

Europa in elkaar. Uiteindelijk waren de Vikingen niet alleen in IJsland, maar ook in 

bijvoorbeeld Scandinavië en Rusland. ’s Middags staat nog een bezoek aan de brug op het 

programma O jé, de tijd gaat vandaag wel heel snel. Ik moet mijn koffer ook nog pakken. In 

‘groot gala’ zit ik samen met An toch nog op tijd met een glas champagne in onze hand bij de 

afscheidsreceptie. Het heerlijke afscheidsdiner met als klap op de vuurpijl het dessert dat 

brandend wordt binnengebracht is een fantastische afsluiter.  

 

15 augustus aankomst Amsterdam 

Ik kijk om kwart over zeven uit de patrijspoort naar buiten, we liggen al in de 

sluizen van IJmuiden. Na het ontbijt gaan we aan dek zitten in afwachting van 

de aankomst in Amsterdam. Leuk om weer al die vertrouwde beelden van je 

eigen land te zien. Precies op tijd maakt de ‘Funchal’ vast in de haven van 

Amsterdam en na een kwartier begint het ontschepen van de passagiers. An en ik nemen 

afscheid van elkaar en ik zie haar de loopplank aflopen. “Wat hebben we het samen gezellig 

gehad”, gaat er door me heen terwijl ik haar gedag zwaai. Niet veel later ga ik zelf van boord. 



 32 

12.  De groeten uit Fuengerola 
 

Loop ik tijdens mijn vakantie te slenteren door het Zuid-Spaanse stadje Fuengerola kom ik tot 

m’n stomme verbazing daar plots een oude bekende tegen. Wat blijkt. Duddley Hall, een 

voormalig BP-Engineering medewerker, die voor diverse projecten op de raffinaderij 

werkzaam is geweest, heeft zich daar in het zonnige zuiden van Spanje gevestigd. 

Graag voldoe ik via Seconer-nieuws aan zijn verzoek om alle hem bekende collega’s de 

groeten te doen.  

Duddley is telefonisch bereikbaar onder nummer 0034-952-835152 

 

Jaap Hendriks  

 

13.  Verhoging van de Ziektekostenverzekering 
 

De afdeling HR&O van Nerefco deelde ons mee dat, evenals voorgaande jaren, ook dit jaar de 

premis voor de Ziektekostenverzekering verhoogd zal worden met ongeveer 11 tot 12%. Deze 

verhoging is als volgt opgebouwd. 

1. De regering verwacht dat in het komende jaar in Nederland de ziektekosten gemiddeld 

met 7% zullen stijgen. Dat heeft te maken met de verschillende afspraken die gemaakt zijn 

met bijvoorbeeld specialisten maar ook met de stijging van medicijnen en bijvoorbeeld 

CAO lonen. 

2. Omdat wij met zijn allen het afgelopen jaar meer ziektekosten hadden dan dat er als 

premie werd betaald, komt er nog een extra verhoging bij van ongeveer 3%. 

3. De wettelijke bijdragen die wij moeten betalen aan de wetgever, omdat bijvoorbeeld in het 

ziekenfonds onevenredig veel ouderen zitten, zijn met ongeveer 23% gestegen. Hieraan 

valt absoluut niets te doen. 

4. Alles bij elkaar genomen, zullen de premies voor de Ziektekostenverzekering in 2004 met 

ongeveer 11 tot 12% stijgen.  

   
Onderstaand de Premie Ziektekostebnverzkering per 1 januari 2004 

 

 verz. eigen eigen Totale Totale 

 klasse risico risico premie premie 

  1 pers. meer 
pers. 

jaar maand 

Volw 20 - 64 k3 0 0 1.907,30 158,94 

  k3 68 136 1.865,30 155,44 

 k3 113 226 1.775,30 147,94 

 k3 226 453 1.700,30 141,69 

      

 k2b 0 0 2.361,60 196,80 

 k2b 68 136 2.319,60 193,30 

 k2b 113 226 2.229,60 185,80 

 k2b 226 453 2.154,60 179,55 

      

 k2a 0  2.603,60 216,97 

Premie Standaard Pakket Polis (65 jaar e.o.)   

incl. AVZ k3 52 104 1.920,00 160,00 

Aanvullende k2b 0  569,06 47,42 

klasseverzekering k2a 0  811,06 67,59 

tandartsverzekering    150,44 12,54 
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14.  Personalia 
 

 Oktober 2003 November 2003 December 2003   Januari 2004  
 

Met Nerflex   : J.B.M. Schmitz A.W. Huizer A. Rietdijk G.E. Fentross 

      H. Muller  

   

Met Pensioen :  W.A.P. Steentjes   G. Hoogland 

 

Overleden      : 15 december 2003, de heer Martien van Lent in de leeftijd van 64 jaar. 

 3 januari 2004, de heer Johannes van den Tempel in de leeftijd van 68 jaar. 

 
     

 

 

 

 

 

 
Overweldigend en hartverwarmend waren de vele blijken van belangstelling en medeleven 
tijdens zijn ziekte en na het overlijden van mijn lieve man en onze onvergetelijke en 
inspirerende vader 
 

Boudewijn de Kievit 
 
 

Zowel de laatste eer die hem is bewezen, als de vele prachtige bloemen hebben ons diep 
getroffen. 
 

Uw medeleven heeft ons zeer gesteund en doet ons beseffen dat hij niet alleen voor ons, 
maar ook voor anderen veel heeft betekend. 
 

Dit alles geeft ons kracht om verder te gaan en wij willen u dan ook hiervoor oprecht 
bedanken. 
 
 

       Tilly de Kievit-Hartog 
       Angela 
       Boudewijn jr. 
 

Zwartewaal, november 2003 
Wouddijk 12a 
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Contact adressen 

 

 

LEDEN BESTUUR SECONER 

 

 

Nico ter Horst  Wim van Vliet  Aad van Biezen 

 Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 Goudenregenplein 226 Narcissenstraat 12  Genestetlaan 37 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  3221VN Hellevoetsluis 

 0181 632418   0181 217203   0181 317580 

 n_horst@hetnet.nl  kooylandt@hetnet.nl 

 

 Bas Roos   Wim Blok   Theo Eijkman 

 Alg. administratie  Pensioenen   Pensioenen en 

 Planetenlaan 105  Voorstraat 14   Coörd. Huisbezoek 

 3204 BR Spijkenisse  4793 EV Fijnaart  Helmersstraat 57 

 0181 616040   0168 464366   3071 AD Rotterdam 

 bsroos@hetnet.nl      010 4851692 

         th.eijkman@hetnet.nl 

 

Piet Bout   Huib Marsman  Piet van Kessel  

 Redactie Seconer-nieuws IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws

 Hoefweg 4a   redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80 

 3233 LG Oostvoorne  Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  

 0181 482927   4325 BW Renesse  010 5016851 

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

    iami@zeelandnet.nl     

     

   

 

CONTACTPERSOON PERSONEELSZAKEN 

 

 Ad van ‘t Zelfde  C.A. de Wolf 

Telefoon 0181 250389  Doorgeven van mutaties 

Postbus 1033    Telefoon 0181 250357 

3180 AA Rozenburg  Postbus 1033 

ZelfdeAH@BP.COM  3180 AA Rozenburg 
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