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1.  Stichting Zorgverzekering 

 

Kandidaat gezocht 

 
Door alle ontwikkelingen van de laatste tijd op het gebied van de zorgverzekering ontstaat er 

steeds meer de behoefte aan een platform om de belangen van de inactieven op dit gebied te 

behartigen. Om die reden zal er door Nerefco het initiatief worden genomen om te komen tot 

een Stichting die de belangen zal gaan behartigen voor alle inactieven van Nerefco, BP en 

Chevron op het gebied van ziektekosten. Meeus zal de Stichting inhoudelijk professioneel 

gaan ondersteunen. Om de vorming van een dergelijke stichting mogelijk te maken heeft 

Nerefco het Seconer bestuur verzocht een kandidaat voor te dragen. 

 

Aan dit verzoek wil het Seconer bestuur graag voldoen. Zij roept kandidaten op die bereid 

zijn zich voor dit doel in te zetten, zich te melden. Indien u affiniteit heeft met het onderwerp 

“Zorgverzekering” en belangstelling heeft voor deelname in de stichting, meldt u dan bij de 

voorzitter van Senioren Contact Nerefco, Nico ter Horst, telefoon 0181 632416 of per e-mail: 

voorzitter@seconer.nl.  

 

Indien zich meerdere kandidaten voor de stichting aanmelden zal het Seconer bestuur tijdens 

een van haar vergaderingen besluiten wie door Seconer aan Nerefco zal worden 

voorgedragen.  

 
2.  Twee zorgverzekeraars bij Nerefco 
  

Nerefco heeft er dit jaar voor gekozen om de medewerkers, naast de zorgverzekering via 

ONVZ, ook een ander collectief contract aan te bieden. De keuze is gevallen op Delta Lloyd. 

Ook alle inactieve (gepensioneerde) medewerkers kunnen kiezen uit zowel de collectieve 

zorgverzekering van ONVZ of van Delta Lloyd. Inmiddels heeft de afdeling HR&O van 

Nerefco alle inactieve medewerkers hierover via een memo geïnformeerd.  

  

Daarnaast heeft Nerefco, in de Overlegvergadering met de Ondernemingsraad, besloten dat de 

werkgeversbijdrage voor het aanvullend pakket in de zorgverzekering ook aan de Nerflexers 

zal worden betaald. Het bedrag is gelijk aan het bedrag dat aan de actieve medewerkers wordt 

betaald voor het aanvullend pakket, te weten € 11,95 bruto per maand. Voorwaarde is wel dat 

de Nerflexer daadwerkelijk gebruik maakt van een aanvullend pakket uit een van de 

collectieve verzekeringen. 

 
3.  Stichting Pensioenfonds BP (Nederland) 

 

Betaaldata pensioenen 1e helft 2007  
 

25 januari 2007  25 april 2007 

23 februari 2007  25 mei 2007 

22 maart 2007   25 juni 2007 
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Indexatie beleid Stichting Pensioenfonds BP 
 

(Overgenomen uit bpnu, december 2006) 

 

In september van het vorige jaar zijn de pensioenen van de Stichting Pensioenfonds BP met 

terugwerkende kracht tot 1 april 2006 met 1,7% geïndexeerd. Het indexatiebeleid van het 

fonds biedt de mogelijkheid voor een “herstel indexatie”. Het bestuur van de Vereniging van 

oud-BP medewerkers is nog in discussie met BP in hoeverre dat beleid ook nog betrekking 

heeft op de eerste twee jaren van het fonds. 

 

Het recht op indexatie van premievrije en ingegane pensioenrechten is voorwaardelijk. Alleen 

wanneer de middelen waarover het fonds beschikt toereikend zijn, zal het fonds de ingegane 

pensioenen en de pensioenen van de gewezen deelnemers jaarlijks per 1 april indexeren. Dit 

betekent dat geen recht op indexatie bestaat en dat het niet zeker is of en in hoeverre in de 

toekomst altijd indexatie kan plaatsvinden. 

 

Voor de grootste groep deelnemers geldt dat het de ambitie van het fonds is om jaarlijks de 

premievrije en ingegane pensioenen te verhogen met de procentuele stijging van het 

consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens, niet-afgeleid, van het CBS (1995 = 100), 

gerekend over het volle kalenderjaar (de periode januari-december) voorafgaand aan de 

peildatum, afgerond op één decimaal. Als deze stijging meer dan 0,5% hoger is dan de 

procentuele stijging van het consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens, afgeleid, van 

het CBS (1995 = 100), gerekend over het volle kalender jaar (januari-december) voorafgaand 

aan de peildatum, wordt de algemene verhoging in afwijking vastgesteld op de 

laatstgenoemde stijging vermeerderd met 0,5%, afgerond op één decimaal. De maximale 

procentuele stijging die in acht wordt genomen bedraagt 4% per jaar. 

 

In 2005 heeft het bestuur nader gedefinieerd in welke gevallen er wordt voldaan aan het 

vereiste dat het fonds over voldoende middelen dient te beschikken. 

 

In het derde kwartaal van 2005 heeft het bestuur het indexatiebeleid nadere invulling gegeven. 

Het beleid voor de toekomst is als volgt geformuleerd: 

 

Jaarlijks wordt vastgesteld volgens een formule welke middelen beschikbaar zijn voor 

indexatie. Het budget voor indexatie wordt berekend door het voortschrijdend gemiddeld 

beleggingsrendement over een periode van vijf jaar (uitgedrukt als percentage), te 

verminderen met 4,2% (de kosten die nodig zijn voor oprenting van de verplichtingen - 

vooralsnog zijn schommelingen in de rekenrente buiten beschouwing gelaten – en een opslag 

van 0,2% ter reservering voor nieuwe overlevingstafels), te vermenigvuldigen met (100% 

van) de voorziening pensioenverplichting. Dit budget wordt aangewend voor de indexatie van 

ingegane en premievrije pensioenen. Indien het beschikbare budget hoger is dan nodig voor 

het voldoen aan de indexatieambitie in enig jaar, zal het restant van het budget worden 

aangewend voor zogenoemde “herstelindexatie”. Dat wil zeggen dat als in de voorliggende 5 

jaren (de periode waarover het gemiddelde beleggingsrendement wordt gemeten) niet volledig 

conform de indexatieambitie is geïndexeerd, alsnog de premievrije en ingegane pensioenen de 

gemiste indexatie worden verhoogd. 

 

Indien het fonds niet over de door De Nederlandse Bank voorgeschreven dekkingsgraad 

beschikt, zal de onderneming de kosten van indexatie voor haar rekening nemen. De 

financieringsovereenkomst zal op dit punt worden aangepast. 
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Een stapje verder……... 

 

…….. met de Stichting Pensioenfonds BP   

 
Door Theo Eijkman 

 
In de eerste plaats wil ik hier een onjuiste opmerking uit de vorige Seconer Nieuwsbrief 

corrigeren. Het is niet zo dat Piet Houtman is benoemd in het bestuur van het Pensioenfonds 

BP, zoals ik abusievelijk meldde, maar in het bestuur van de Vereniging van oud BP 

medewerkers (VOBP). 

 

De voorzitter van deze vereniging, Floris van der Schalk, heeft als vertegenwoordiger van de 

gepensioneerden wel zitting in het bestuur van het Pensioenfonds. Zodoende zit Piet dicht bij 

een goede informatiebron. 

 

De Blue Sky Group is ook al weer niet de beste in communicatie. Ik kreeg een aantal 

afrekeningen waar ik geen touw aan kon vastknopen. Een toelichting ontbrak. Bij telefonische 

navraag werd mij verteld dat bij de afrekening van juli een uitkering inbegrepen was van een 

verzekering van mijn vorige werkgever (destijds overgenomen door BP) over het tweede 

kwartaal plus de maand juli. Zonder deze wetenschap was het dus onmogelijk achter de 

grondslag van de afrekening te komen, te meer daar AEGON deze uitkering per kwartaal 

uitvoerde en wel bij vooruitbetaling. 

 

Het tweede kwartaal kreeg ik dus nu voor de tweede keer. In augustus kwam er weer een 

ander brutobedrag op de afrekening omdat men nu de kwartaalafdracht had getransformeerd 

naar 3 maandbedragen. Iets waar ik het volkomen mee eens ben, maar vertel het dan even in 

een begeleidend schrijven. Vervolgens kwam dan in september de afrekening zoals die nu 

hoort te zijn, dus inclusief de 1,7% indexering met bovendien 5 enveloppen met de toeslagen 

in verband met de achtergebleven uitbetaling van de indexering vanaf 1 april. Het ziet er naar 

uit dat de zaak nu goed op de rails staat! 

 

Een kleine toelichting op het juiste moment had de gepensioneerden en de Blue Sky Group 

heel wat tijd en overbodige rekenpartijen kunnen besparen. 

 

Inmiddels vergaderde op 21 september het bestuur van het Pensioenfonds. Via Piet Houtman 

vernam ik dat een aantal door ons opgebrachte punten nu behandeld zijn. Het is de bedoeling 

dat alle BP pensioengerechtigden het Pensioenreglement en de Pensioenkrant toegestuurd 

krijgen. Door onvolledige informatie en het negeren van informatie van enkele 

gepensioneerden is dat nog steeds niet zoals het zou moeten zijn. Verder zullen alle ex BP en 

Nerefco medewerkers die met pensioen of Nerflex gegaan zijn in het vervolg de uitgave 

“bpnu” ontvangen. Ook hier is de verzendlijst nog niet compleet. Misschien kan de naamlijst 

van onze Seconer Stichting een goede hulp zijn bij de aanvulling van de verzendlijst. 

 

Te zijner tijd hopen we ook nadere plannen te vernemen met betrekking tot de punten van 

onze brief van 1 september 2003, zoals de bestuurssamenstelling en jaarverslag van het 

Pensioenfonds.  
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4. Partnerpensioen 

 
Een onderwerp waar we doorgaans liever niet al te nadrukkelijk bij 
stil staan is de situatie die zich voordoet wanneer één van beide 
partners komt te overlijden. Vooral het niveau van de 
pensioenuitkering voor de partner die alleen achterblijft, wordt dan 
een punt van aandacht. Over het algemeen is die uitkering ook na 
het overlijden van een partner goed geregeld, met name wanneer 
er sprake is van een huwelijk. In dat geval is de pensioenuitkering 
voor de achterblijvende partner doorgaans verzekerd via het 
zogenaamde nabestaandenpensioen. 

 
Lastiger wordt het wanneer er sprake is van een samenlevingscontract of wanneer de partners 

in het verleden hebben besloten uit elkaar te gaan en dat door middel van een echtscheiding 

hebben bekrachtigd. Uit recente voorbeelden is ons gebleken dat het onder die 

omstandigheden nogal eens fout kan gaan. 

 

Zo is er het voorbeeld van de oud collega die samenwoont op basis van een geregistreerd 

samenlevingscontract. Een aantal maanden voor de pensionering wilde hij eens zeker weten 

of alles wel goed geregeld was, en dat zijn partner als zodanig bij het pensioenfonds van 

Nerefco geregistreerd staat en derhalve voor partnerpensioen in aanmerking komt. 

 

Wat bleek? Zijn partner stond niet geregistreerd en zou dan ook niet voor een partnerpensioen 

in aanmerking komen, ondanks het feit dat hij al een paar jaar geleden het formeel 

geregistreerde samenlevingscontract bij het pensioenfonds had gedeponeerd. Uit dit voorbeeld 

blijkt wel hoe belangrijk het is dat men voor het 65e jaar nog even controleert of alles wel 

goed geregeld is. 

 

Een ander probleem waar we onlangs op geattendeerd werden deed zich voor toen een van 

onze oud collega’s 65 jaar werd. Een aantal jaren eerder was hij van z’n toenmalige 

echtgenote gescheiden, met als gevolg dat zij op het moment van pensionering recht had op 

een deel van dat pensioen. Ondanks het feit dat de officiële scheidingsclausule bij Aegon was 

aangemeld bleek deze niet geregistreerd te zijn en kreeg de voormalige echtgenote geen 

pensioenuitkering. Inmiddels is dit probleem op een goede manier opgelost. 

 

In dit verband willen we ook het veel triestere voorbeeld noemen van de gepensioneerde 

collega die na een kortstondige ziekte plotseling kwam te overlijden. De vrouw waar hij al 

een aantal jaren mee samenwoonde meende logischer wijs aanspraak te kunnen maken op een 

partnerpensioen. Niets bleek echter minder waar, in het verleden was verzuimd dit 

samenleven officieel aan te melden met als gevolg dat het pensioenfonds niet tot uitkering van 

een partnerpensioen kon overgaan. 

 

Een gewaarschuwd mens telt nog steeds voor twee. Bent u er niet zeker van of alles rond uw 

pensioen goed geregeld is, neem dan contact op met uw pensioenfonds. 

De adressen en telefoonnummers treft u aan op de laatste pagina van dit blad. Ook het 

spreekuur van de Stichting Pensioenfonds Nerefco biedt u de mogelijkheid tot het stellen van 

gerichte vragen. U kunt daarvoor een telefonische afspraak maken via 020 6074982 of 020 

6074346. 
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5.  Eerste Kamer stemt in met nieuwe Pensioenwet 
 

Persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 

Werknemers en gepensioneerden krijgen meer zekerheid over de (toekomstige) uitbetaling 

van hun pensioen. Daarvoor worden er eisen gesteld aan de omvang van het eigen vermogen 

van de pensioenfondsen. Ook krijgen pensioendeelnemers een wettelijk recht op goede 

voorlichting over hun pensioen. Verder mogen bedrijfspensioenregelingen geen 

toetredingsleeftijd hanteren van hoger dan 21 jaar (nu bouwen in een aantal 

bedrijfspensioenregelingen werknemers pas vanaf hun 25ste jaar pensioen op). Dit is de kern 

van de nieuwe pensioenwet die is aangenomen door de Eerste Kamer. 

De nieuwe wet zal de huidige Pensioen- en spaarfondsenwet vervangen en gaat in per 1 

januari 2007. Om de uitbetaling van de pensioenen aan de deelnemers veilig te stellen, stelt 

het wetsvoorstel eisen aan de omvang van het eigen vermogen van de pensioenfondsen. Het 

kabinet heeft met de werknemers- en werkgeversorganisaties en De Nederlandse Bank 

afgesproken dat een deelnemer gemiddeld slechts éénmaal in de periode van zijn 

pensioenopbouw (zo’n veertig jaar) kan meemaken dat de reserves van het pensioenfonds 

lager zijn dan het vereiste minimum. 

In de nieuwe pensioenwet is de medezeggenschap van deelnemers aan pensioenregelingen 

wettelijk vastgelegd. Dit houdt in dat bedrijfspensioenfondsen worden verplicht een 

deelnemersraad in te stellen. Ondernemingspensioenfondsen kunnen kiezen tussen 

vertegenwoordiging in het bestuur door gepensioneerden of een deelnemersraad. 

Verder scherpt de nieuwe Pensioenwet de eisen voor voorlichting aan. Pensioenfondsen en 

verzekeraars moeten hun deelnemers en gepensioneerden duidelijk voorlichten over hun 

opgebouwde aanspraken en over de aanpassing van hun pensioenen aan de inflatie. Dit moet 

minstens één keer per jaar gebeuren; na schriftelijke toestemming van de deelnemers kan dit 

per e-mail. Werknemers die niet langer pensioen opbouwen in een fonds (slaper), moeten eens 

in de vijf jaar informatie krijgen over opgebouwde aanspraken. Voorlichting over vrijwillige 

aanvullende pensioenregelingen moet voldoen aan de eisen die ook gelden voor voorlichting 

over (andere) complexe financiële producten, zodat werknemers de regeling onderling kunnen 

vergelijken. Ook de voorlichting over al dan niet aanpassen van de pensioenen aan de inflatie 

(indexatie) wordt aangescherpt. Als pensioenfondsen pensioenen niet indexeren of hier 

voorwaarden aan verbinden, moeten zij hun deelnemers en gepensioneerden daarover helder 

informeren. Als er onduidelijkheid is over het indexatiebeleid van een pensioenfonds, gaat de 

toezichthouder ervan uit dat de pensioenen onvoorwaardelijk worden geïndexeerd. Dan 

moeten pensioenfondsen ook voldoende vermogen hebben om aan de indexatieverplichting te 

voldoen. Daarnaast komt er vanaf 2008 een zogeheten indexatielabel dat de deelnemer meer 

helderheid geeft over de verwachte indexatie. Hoe dat label er uit komt te zien zal dit jaar 

duidelijk worden. 

De Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten houden toezicht op de naleving van 

de wet. De Autoriteit ziet toe op de naleving van de voorschriften over voorlichting. De 

Nederlandse Bank controleert de financiële aspecten en alle bepalingen. Het wetsvoorstel 

bepaalt verder dat bedrijfspensioenregelingen geen toetredingsleeftijd mogen hanteren van 

hoger dan 21 jaar. Zo wordt discriminatie van jongere werknemers ten opzichte van oudere 

werknemers tegengegaan. Bovendien is het wenselijk dat het aantal mensen zonder 

aanvullende pensioenopbouw verder afneemt. 

Blijkt na evaluatie over het jaar 2006, die medio 2007 zal plaatsvinden, dat het aantal 

werknemers zonder aanvullende pensioenopbouw niet aanzienlijk is gedaald, dan zal een 

volgend kabinet bezien of, en zo ja welke maatregelen nodig zijn om ervoor te zorgen dat 

meer werknemers aanvullend pensioen opbouwen. 
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WWW.SECONER.NL 
 

Sinds enige tijd is een Website met bovenstaande naam beschikbaar. Ik ben nog 
bezig met het toevoegen van de meest belangrijke informatie, maar een paar 
gegevens zijn al geladen. Ik zou graag horen wat er aan toegevoegd moet worden, 
elk commentaar is welkom. 
 

Voor uw reactie kunt u gebruik maken van het mail adres info@seconer.nl, dat  

beschikbaar is op de site onder ‘contact’. 
 

Verder wil ik er nog eens op wijzen, dat het belangrijk is om uw e-mail adres aan ons 
door te geven. Het bestuur kan u dan snel informeren over belangrijke zaken die 
eigenlijk niet kunnen wachten tot de volgende uitgave van Seconer-nieuws. 
 

Stuur dus per omgaande uw mijn mail adres aan: 
 

gerrit.kamperman@planet.nl   of   info@seconer.nl. 
 
Beide adressen komen bij mij aan. 
 

Met vriendelijke groet, 
Gerrit Kamperman 
 

 

 

6.  Seco stopt er mee 
 

In het blad “SECO INFO”, de periodieke uitgaven van onze zusterorganisatie Senioren 

Contact Texaco, lazen we dat de Seco-werkcommissie heeft besloten om met ingang van 1 

januari 2007 met haar werkzaamheden te stoppen. 

 

In een verklaring stelt de voorzitter van Seco, de heer Piet de Waal, dat er heel lang en veel is 

nagedacht over dit besluit, maar dat er vanzelfsprekend een aantal feiten aan ten grondslag 

liggen. De belangrijkste reden is echter dat de heer De Waal al anderhalf jaar geleden heeft 

aangekondigd zijn taak als voorzitter van de werkcommissie te willen neerleggen. Opvolging 

kon echter niet worden gevonden binnen de groep collega’s die de laatste jaren met pensioen 

zijn gegaan. Hierop hebben ook de mede bestuursleden gezegd niet verder te willen. 

Daarnaast hebben ook andere redenen zoals de relatie met de directie van Texaco en de 

afdeling Personeelszaken tot dit besluit geleid, aldus de heer De Waal. 

 

Bestuur en redactie van Senioren Contact Nerefco beschouwen de beëindiging van Seco als 

een groot verlies voor al diegenen die in het verleden werkzaam zijn geweest bij Texaco en de 

aan haar gerelateerde ondernemingen. Vanaf de oprichting van de Stichting Senioren Contact 

Nerefco heeft Seco als voorbeeld voor ons gediend, zowel voor wat betreft de jaarlijkse reünie 

als onze periodieke uitgave Seconer-nieuws. De goede onderlinge contacten hebben daar in 

niet geringe mate toe bijgedragen. 

 

Als het aan Seconer ligt zullen de contacten met onze oud-collega’s van SECO ook na 1 

januari 2007 overeind blijven.  

http://www.seconer.nl/
mailto:info@seconer.nl
mailto:gerrit.kamperman@planet.nl
mailto:info@seconer.nl
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7.  Rob van Breda:  “One foot in de Nerflex” 
 

Door Piet van Kessel 

  

 
 Rob van Breda kent praktisch iedereen die bij Nerefco op de loonlijst staat en dat geldt ook 

omgekeerd. In zijn 26 raffinaderijjaren heeft deze aspirant Nerflexer niet in een stil hoekje 

gezeten. Integendeel, voor deze techneut met een sociaal karakter is Nerefco een avontuurlijk 

werkterrein gebleken. 

 

Instrumentele elektronica, Ondernemingsraad, Training Officer, ProMES, Performance 

Contract, Accounts, plus een eigen column in het Nerefco Magazine, zijn zo wat trefwoorden 

in de bijdrage van Rob van Breda aan de werkgemeenschap die Nerefco heet. 

 

 
Dat Rob een vlotte starter is, blijkt al uit zijn geboorte datum. Het jaar 1948 was amper 

begonnen of Rob(je) werd al op de 4e januari in Schiedam, op de Korte Singelstraat nummer 5 

geboren. Een harmonieus gezin, kort na de oorlog, dus altijd sappelen. 

 

“Mijn vader was scheepstimmerman bij scheepswerf Wilton Feijenoord” vertelt Rob. “Van 

hem heb ik mijn interesse in alles wat zeilt en vaart geërfd, maar daarover later. In deze 

schrale jaren van hard werken, bepaalde niet de Cito toets de schoolkeuze voor de kinderen 

maar de portemonnee van je vader. Rijke jongens gingen naar de HBS, de middenmoot naar 

MULO of LTS en de platte portemonnee ging op zijn veertiende verjaardag al werken. 

Kansen moest je grijpen en werden niet zoals tegenwoordig op een presenteerblad 

aangeboden. Weinig keuze maakt kiezen eenvoudig. Na een jaar MULO, volgde de LTS en 

daarna de Antony Fokkerschool, een MTS in de Haag die opleidde voor elektronica en 

instrumentatie van de toen zo florerende vliegtuigindustrie. Ondanks mijn scholing voor de 

luchtvaart, ging mijn jongens interesse toch volledig uit naar de zeil- en scheepvaart. In de 

periode tussen MTS en Militaire dienst wilde ik nog even echt varen in ’t groot. Veel jongens 

van mijn leeftijd monsterden aan voor allerlei baantjes bij de Holland Amerika Lijn voor een 

paar retourtjes New York. Helaas was voor mij de HAL al volgeboekt.” 
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Op en neer als matroos. 

Rob vervolgt: “Na eerst een 

tijdje als zeilinstructeur te 

hebben gewerkt, lukte het me 

nog een paar ‘Internationale’ 

reizen te maken als matroos 

op het binnenvaartschip de 

“Animo” van de Friese 

schipper Reitsma. Als 

leergierig matroosje heb ik 

veel geleerd en afgezien, 

maar ook genoten in die paar 

maanden op de Rijn. Deze 

ervaring, opgeteld bij die van 

mijn Militaire diensttijd, 

hebben vormend gewerkt op mijn kijk op het leven. Voor jonge mensen moet tegenwoordig 

alles leuk zijn, natuurlijk is leuk leuker dan afzien, toch kan die combinatie veel bevrediging 

geven. Dat brengt mijn herinnering weer op de fiets, vanuit Schiedam in weer en wind naar 

Brielle. In mijn schooltijd in de zestigerjaren bezat ik al een zeilbootje (Vrijheid) die in 

Brielle zijn ligplaats had. Langszij mijn ‘Vrijheid’ lag een kano aangemeerd die gezellig met 

mijn bootje mee dobberde. Wat ik toen nog niet wist en inmiddels al 35 jaren wél weet, is dat 

deze kano van Anke Riemersma was. Anke was/is net zo gek op zeilen als ik. Mijn vader zei 

nog: moet je nou elke vrije minuut naar die boot in Brielle. Hij wist toen nog niet van die 

kano, ik wél! Anke had de eerste tien jaren van haar leven in Venezuela gewoond doordat 

haar vader voor Shell raffinaderijen bouwde en opstartte. Die avontuurlijke Zuid-

Amerikaanse start gaf haar een ruimere blik op de wereld dan de gemiddelde tiener van die 

tijd. Dit inzicht maakte dat we het ook geestelijk prima met elkaar konden vinden en dat is 

nooit meer veranderd. De kano werd verkocht de ‘Vrijheid’ is gebleven.” 

 

Heetwerkvergunning. 

“De dag na mijn afzwaaien uit militaire dienst ben ik met Anke verloofd als ‘Permit’ om 

vervolgens samen met haar naar en door Friesland te gaan zeilen” zo vervolgt Rob zijn 

terugblik. “Ik dacht nog, als ik het nu niet pak komt er later niks meer van. Zo was het ook. 

Met mooi weer gingen we vol zeil, met regen gingen we onder zeil. Het was een leuke 

vakantie! Dan ben je 22 jaar en begint het ‘grote mensen’ leven. Mijn eerste echte baas was 

een fabriek van analytische apparatuur in Delft. ‘Becker’ was een gerenommeerd bedrijf met 

een eigen research laboratorium. Ik heb er nog meegewerkt aan apparatuur die ik later in ons 

eigen BP laboratorium in gebruik zag. Ik was er echt trots op, maar na een tijdje werd Becker 

overgenomen door een gelijksoortig Amerikaans bedrijf, Packard genaamd. Research kunnen 

we in de States ook prima, redeneerde de directie en ze doekten vervolgens onze hele afdeling 

op. Het bedrijf ging zonder ons verder als Packard Becker. Als jong en onervaren vakbondslid 

trok ik bij het NVV aan de bel. Want tegen zo’n brute ingreep moest de bond toch wel in 

verweer komen voor zijn leden. Zij konden niets voor ons doen zeiden ze. Erger dan ontslag 

kan je als werknemer niet overkomen, dus als de bond dan niets voor je doet waarom dan nog 

lid blijven? Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd en heb mezelf toen voorgenomen om in het 

vervolg mijn eigen boontjes te doppen, niet beseffende dat ik later nog eens een paar kratten 

vol met dit soort boontjes zou tegen komen.” 

 

Wescon en BP 

“Dan komt BP in zicht maar eerst Wescon. De meeste lezers van Seconer-nieuws kennen de 

tijd nog wel dat Wescon het onderhoud van de BP fabrieken deed. Wim Luksen was toen 
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bouwplaatsleider. Ook ik was in dienst bij Wescon (1971-1975) en werkte in de 

Analysergroep bij Rick Kuipers en Peter van de Ven. De nieuwgebouwde fabrieken CDU 3 

en 4 waren net gereed en ik wilde meer leren en meer van de wereld zien. Na circa vijf jaar 

weer weg bij Wescon/BP en toen naar Perkin Elmer voor wie ik vijf jaar bij alle grote 

laboratoria in Nederland de analyse apparatuur installeerde en repareerde. Hierdoor heb ik 

kennis gemaakt met een grote diversiteit aan bedrijfsculturen van bedrijven door het hele 

land. Later in mijn Ondernemingsraad periode is deze ervaring een hulp geweest om 

‘kokerkijken’ te voorkomen. De banentrekker FCCU in aanbouw bracht me weer terug op 

honk bij de analysergroep van Arie Heij. Spannende tijden hoor, want die FCCU was van 

ander kaliber dan de eenvoudige crude units die we gewend waren. Verder waren er ook 

andere soorten risico’s zoals het gevaarlijke HF (Waterstoffluoride) op de Alky.” 

 

De Ondernemingsraad. 

“Naast techneut ben ik ook een sociaal mens die graag meewerkt aan verbeteringen op de 

werkvloer” zo stelt Rob. “De ondernemingsraad gaf mij die gelegenheid, samen met (kent u 

ze nog?) Martin Berends en Leo Spelt die samen een rechtenstudie volgden en deze ook 

succesvol hebben afgerond. Dat was nog de tijd dat bijna niemand was georganiseerd bij BP, 

geen vakbond op het terrein dus. Wij zaten als OR leden met Koos Rinck tegenover ons, te 

onderhandelen over de loonrondes. Dat was nog ruim vóór de joint venture en de grote 

reorganisatie. Ja, toen was geluk nog heel gewoon, zou je achteraf kunnen zeggen. De OR 

heeft voor mij persoonlijk blikverruimend gewerkt. Je leert er dat iedere zaak en elk mens 

meerdere facetten heeft. Mijn moeder leerde me al eerst tot tien te tellen en dan pas te 

reageren. In de OR kwam ik vaak ruim over de honderd tellen. Dat moet je leren in de 

praktijk. Het is een goede leerschool. Eigenlijk zou iedereen eens een tijdje in de OR moeten 

zitten. Je komt er uit als een ander mens. Omdat een analyser nooit eens wat terug zegt was ik 

blij met het verzoek van John Clements om naar de vacature van Training Officer te 

solliciteren. John was als leraar verbonden geweest aan de MTS van het Zadkine college te 

Rotterdam en door BP aangetrokken om een goed gestructureerd trainingsplan op te zetten. 

Na  

een interne sollicitatie bij teamgenoten Nard Vernet, Piet Bout en Jan Wagenmaker werd ik 

tot mijn blijdschap aangenomen.” 
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Aquarium 

“Ik voelde me bij de afdeling training als een goudvis in het water. Dat ‘goud’ slaat op het feit 

dat ik in één kwartaal twee loongroepen omhoog werd gewaardeerd. Wel jammer dat ik een 

paar jaar later tijdens de reorganisatie, door een ingreep van Henk Bosma mijn verkregen 

loongroepen weer moest inleveren en weer als Guppie verder zwom. Ruim vier jaar lang heb 

ik in mijn goudvisperiode samen met mijn collega’s opleidingen verzorgd voor vaak 

veelbelovende leerlingen die later als gevolg van de reorganisatie weer moesten vertrekken. 

Dit met medeneming van deze kennis en ervaring die we op dit moment weer te kort komen. 

Momenteel doen we erg ons best om deze leemte weer op te vullen en dat lukt goed hoor. We 

hebben momenteel weer 35 mensen in opleiding. Voor een flink aantal zal naar verwachting 

de opleiding komende zomer afgerond zijn. Kennis is toch wel een bijzonder fenomeen, je 

kunt het iedere keer weer overdragen zonder het zelf kwijt te raken!” 

   

Bus moet blijven. 

Een beetje emotioneel zegt Rob: “Weet je nog dat de directie op korte termijn het 

bedrijfsvervoer wilde afschaffen? Zelfs het shiftvervoer moest er aan geloven. Iedereen moest 

in het vervolg maar zien dat ie op z’n werk of weer thuis kwam. Niet iedereen was in het bezit 

van een auto of rijbewijs. Dit onderwerp zorgde voor een golf van discussie binnen het 

bedrijf. Harry Holzhouwer organiseerde vervolgens een protestvergadering in de filmzaal. 

Toen tijdens deze samenkomst via de afdeling Inkoop bekend werd dat de directie opdracht 

had gegeven om alle vervoerscontracten per 1 januari op te zeggen ging er een golf van 

verontwaardiging door de zaal. Piet van Kessel, Rinus Poppelaars en ikzelf startten toen een 

handtekeningenactie onder het motto: ‘Baas in eigen bus, Bus moet blijven’. Bijna iedereen 

was vóór het behoud van het bedrijfsvervoer maar de heer Bosma voelde zich in zijn kuif 
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gepikt. Piet en ik werden bij hem op het matje geroepen en we moesten beloven ons niet meer 

met zijn zaken te bemoeien. Dat Rinus ook mee had gewerkt hebben we wijselijk stil 

gehouden want het waren grimmige tijden. De bussen rijden gelukkig nog. Eind goed al 

goed.” 

  

Afgespiegeld 

“Op een gegeven moment werd mij verzocht of ik een speciaal project wilde gaan doen. 

Productiviteitsverbetering voor zelfstandig opererende werkgroepen. (ProMES). Weg bij 

Training dus. Ik vertrok met gemengde gevoelens. Dat project was bizar hoor. De 

projectleider Harry Verhagen heb ik maar een keer gesproken. Plotseling overleed Harry aan 

een hersentumor, vreselijk. Toen heb ik het project met behulp van een paar afstudeerders 

alleen gedaan. Sommige terugkoppelrapporten worden zelfs nu nog gebruikt! Later werd ik in 

de reorganisatie als gevolg van deze overplaatsing ‘afgespiegeld’. In gewone mensen taal 

betekende dat overbodig. Niet meer gewenst zijn, dat is erg hoor! Ik was natuurlijk niet de 

enige maar dat was een schrale troost. Een moeilijke, maar toch ook weer leuke periode. 

Tussen het solliciteren door deed ik de maandelijkse gainsharing-rapportages en elk kwartaal 

het Raffinaderij Performance contract. Dat verscheen toen nog elk kwartaal in boekvorm. 

Leuk werk was dat. Daar tussendoor liepen allerlei sollicitaties.” 

  

Te oud en te jong tegelijk 

Over die vervelende periode vertelt Rob: “Jaren lang heb ik elke week gesolliciteerd en als je 

überhaupt antwoord kreeg begon de brief steevast met de aanhef ‘Gezien uw leeftijd..........’ 

Te oud voor een andere baas, te jong voor een Vutregeling. Gelukkig vertrokken er zoveel 

collega’s dat er voor mij een gaatje viel waardoor ik ten lange leste binnen het hek van 

Nerefco mocht blijven. Voor mij eindigde de reorganisatie bij accounts. Met twee kinderen 

die net waren gaan studeren was ik heel blij met die baan. Ik had overigens geen aanleg voor 

boekhouder, maar werk is werk en dan moet je niet zeuren vind ik.” 

 

Stukkies schrijven 

“In die tijd hebben we met een groep enthousiastelingen het nieuw bedrijfsblad ‘Tussen de 

Leidingen’ opgericht. Met wat externe ondersteuning zat ik, samen met onder andere Loek 

van Woerkom en Cees Beukers, in de redactie. Het toeval wil dat Cees en ik op dezelfde 

lagere school en zelfs in dezelfde klas hebben gezeten en toevallig ook allebei graag 

‘stukkies’ schrijven. Een echt blad heeft een column, zo vonden wij. In een optimistische bui 

zegde ik toe die te gaan schrijven. Licht kritisch, maar positief en met een toefje humor. 

Naarmate de vaardigheid vorderde, bleek ik schrijven heel leuk te vinden. Zeker als je vaak 

positieve reacties van je collega’s krijgt!” 

 

Vreemdeling in eigen dorp 

Rob over de huidige situatie binnen Nerefco: “Soms voel je je als een vreemdeling in eigen 

dorp. De grote groep vertrouwde gezichten en aanspreekpunten in de kantine is ongemerkt als 

het ware weggelekt. Iedere maand opnieuw leek er weer iemand langdurig op vakantie te zijn, 

totdat je hoorde dat ook hij weer in de Seconer groep was opgenomen, de geluksvogel! Zelf 

ben ik begin 2008 aan de beurt. Gelukkig is daar tegenover als compensatie een flinke 

instroom van enthousiaste jonge werknemers op gang gekomen. Een nieuwe generatie 

jongelui die weer heel anders tegen het leven aankijkt dan wij vroeger. Ze missen vaak nog 

wat ervaring maar barsten van de dadendrang en hebben het bij ons naar hun zin. Want één 

ding is duidelijk, er heerste niet alleen vroeger, maar ook nu een heel goede sfeer bij Nerefco. 

Dat dit lang niet bij elk bedrijf het geval is hoor je vaak uit de verhalen van deze 

nieuwkomers. Ze solliciteren vaak bij ons omdat ze van familie of kennissen hebben gehoord, 
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dat het zo goed werken is bij Nerefco. We stellen ze daar kennelijk niet in teleur want het 

verloop is nog steeds erg laag.” 

 

Live muziek 

Rob over de huidige Refinery Manager: “De juiste man op de juiste plaats is het motto van 

Willem-Arie Kuijl. Het is een doelgerichte directeur die zijn plannen en ideeën, die hij eens in 

een interview in Seconer-nieuws opsomde, successievelijk in daden omzet. Het huidige 

management team straalt ook enthousiasme uit in alles wat ze ondernemen, en dat is nogal 

wat. Er loopt een hele berg projecten op dit moment en we hebben het er erg druk mee. Wat 

dacht je van die leuke actie, toen in de laatste grote Cracker Turnaround, een deel van het 

management team de werkenden in de grote contractor kantinetent vergastten op ‘live 

muziek’. Het hoofd HR&O zingend achter de microfoon, de directeur achter een drumstel en 

hoofd project management bespeelde een heuse doedelzak! Dat is toch ongekend. Ik vind dat 

tekenend voor het huidige elan bij Nerefco. Natuurlijk werken gunstige raffinagemarges ook 

mee aan een algemeen optimistische stemming. Recent hebben alle werkenden een leuk 

cadeau gekregen, als waardering voor de geleverde prestaties in 2006.”  

 

Op veilige afstand 

“In verband met de veiligheid zijn er plannen om de kantoren verder van de fabrieken af te 

plaatsen. Dat houdt in dat er zelfs buiten de omheining gebouwd zal gaan worden. 

Tegenwoordig staan er al kantoorcontainers ‘buiten de poort’.  Het zal een hele verandering 

geven. Wat niet verandert is de werkdruk, deze blijft constant hoog. Het is vooral daarom dat 

ik uitzie naar mijn Nerflex in mei 2008. Nu droom ik al van een lange zeilvakantie met onze 

boot naar Scandinavië, Engeland of de Middellandse zee. Vroeger kwam deze kapitein Rob 

nooit zo ver, want op de helft van de vakantie moest je alweer terug, de terugtocht was 

immers net zo lang als de heenreis. Een paar maanden geleden hebben mijn vrouw en ik een 

andere boot gekocht. Voor de kenners, een Hanseat 70B. Het is een mooi en degelijk 

gebouwd polyester schip van ca 11 meter lang. We hopen er lange reizen mee te gaan maken. 

Deze zomer hebben we het schip uit Noord Duitsland hierheen gezeild. Onze zeewaardige 

kinderen houden de maritieme ontwikkelingen bij hun ouders scherp in de gaten. Als trotse 

vader en dank zij de trotse moeder kunnen we bogen op een zoon, Eric die reeds als arts is 

afgestudeerd en een dochter, Iris die museologie heeft gestudeerd. Sjiek hoor zo’n ‘Second 

Opinion’ en ‘Kunst en Kids’ in de familie. Op dit moment ben ik aan boord druk druk druk 

aan het renoveren. Vooral de elektrische installatie heb ik eens flink onder handen genomen. 

En verder, net als mijn vader 

vroeger in Schiedam, ben ook ik 

nu scheepstimmerman op mijn 

eigen boot. Het is vast genetisch 

bepaald, want ik vind het 

handwerk toch zo leuk. En tijdens 

al dat opknapwerk droom ik van de 

Neflex-zee, de zee van tijd 

waarover we straks kunnen 

beschikken............” 

 

Beste (oud) collega’s groeten en 

tot ziens in de Nerflex, 

 

Rob van Breda. 
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8.  Licht in het donker 

 
Door Nico ter Horst 

 

Vuurtorens in de oudheid 
 

Licht in het donker is voor ons tegenwoordig niets bijzonders, maar de titel van dit verhaal 

stamt uit de tijd waarin de mensen voor het eerst het vuur leerden kennen. De holbewoners 

moeten er al gebruik van gemaakt hebben. De eerste licht verschijnselen op onze aardbol 

moeten altijd van vuur afkomstig zijn geweest. 

 

Er zijn vier elementen nodig voor het vuurtorenbedrijf: 

• het vuur 

• het bouwwerk 

• het varen en 

• de licht- of vuurtorenwachters.  

 

De allereerste kustvuren zullen zich eerder voorgedaan hebben bij de Eufraat en Tigris in 

Mesopotamië, dan bij de monding van de Rijn of de Elbe. Veel van de vroegste geschiedenis 

is echter verborgen en alle naspeuringen 

ten spijt, komen de eerste duidelijke 

berichten over vuurtorens pas van de 

Grieken.  

 

De voor u waarschijnlijk meest bekende 

toren is die van Babel. In het oude 

Babylon, een stad aan de Eufraat, heeft 

men gezocht naar overblijfselen van deze 

verwoeste toren en men heeft iets 

gevonden dat er op lijkt, een tempeltoren 

met de naam Etemenanki, behorend tot de 

Marduktempel. 

 

De meest bekende vuurtoren is de Pharos 

bij Alexandrië, gesticht door de 

Macedonische koning Alexander de Grote, 

maar het zal zeker niet de eerste zijn 

geweest. Bekend is dat er in die tijd vele 

kleinere vuurtorens zijn gebouwd, in ieder 

geval een reeks langs de noordkust van 

Afrika vanaf het westen tot aan Cyrene in 

Cerenaica, het huidige Libië. Ten westen 

van het huidige Alexandrië, bij Abousir, is 

nog een ruïne te zien van een dergelijk 

kleine toren, een verkleind model van wat  

de Pharos geweest moet zijn. Ook aan de 

kust van Italië zijn verschillende 

vuurtorens gebouwd, onder andere in 

Ostia bij Rome, bij Livorno en Genua.  La Torre de Hercules es el faro Roman 
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En de kunde van het vuurtoren bouwen werd al snel overgebracht naar de veroverde kusten 

van West-Europa tot in Engeland aan toe, waar bij Dover nog een ruïne staat van een 

Romeinse vuurtoren die zelfs de naam Pharos droeg. 

 

De enige nog in functie zijnde vuurtoren uit die tijd, dus de nu oudste ter wereld, is die van La 

Coruña op de noordwest punt van Spanje. Deze is gebouwd ten behoeve van de oversteek 

naar Ierland. Tot in 1682 is de toren in zijn oorspronkelijke staat gebleven, zonder als zodanig 

dienst te doen. Pas in 1791 werd de toren vakkundig gerestaureerd en wordt nu in La Coruña 

als een archeologisch kunstwerk genoemd. 

 

In de duistere middeleeuwen was het tonen van valse vuren om schepen te misleiden 

kennelijk al een onhebbelijke gewoonte, want in het jaar 1179 bedreigde het derde Lateraans 

Concilie een ieder die dit deed met de ban. Mogelijk is het door het genoemde Concilie dat in 

1190 in Engeland nonnen een vuurbaak bedienden om schepen goed te geleiden. De oudheid 

overziende, met slechts spaarzame berichten over vuren aan de kust, mag zonder meer worden 

aangenomen dat sinds de bouw van Pharos er geen nacht voorbij ging of er branden ergens ter 

wereld wel vuren om zeevarenden te helpen bij hun plaatsbepaling. 

 

Wordt vervolgd. 

 

Bron: Vuurtorens, De Boer Maritiem 

 

 

-- O -- 
 

 

 

 

 

Wij willen u hartelijk bedanken  

voor de mooie dag die jullie  

ons bezorgd hebben op 3 oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens en hartelijke groeten, 

Ben en Anny Willekes 
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9.  Twee keer door het oog van de naald. 

 
Door Harry Holzhauer 

 
Op maandag 4 december 2006 werd ik geïnterviewd door Radio 5 (frequentie 747 
AM). Ik zet de frequentie er even bij omdat ik deze zender, vooral voor ouderen, 
warm kan aanbevelen. De volgende dag een telefoontje van Piet van Kessel. Hij 
had het interview gehoord en vroeg of ik er over wilde schrijven in Seconer-
nieuws. 
 
Piet kun je niks weigeren, dus hier komt het….. 

 

 

Op 14 mei 1940 werd, zoals u weet, Rotterdam gebombardeerd 

door de Duitsers. Wij woonden in de binnenstad van Rotterdam, 

precies het gebied dat geheel werd platgegooid. Ik was toen 4 

jaar oud. Ook ons huis werd getroffen en met velen gevlucht 

naar een open ruimte in de stad “Het land van Hoboken”. Ons 

hele gezin; vader, moeder en twee kinderen, bleef ongedeerd. Er 

vielen 900 doden. (Voor het eerst door het oog van de naald.) 

 

Na eerst opgevangen te zijn door een vriendelijke familie in Den 

Haag, uiteindelijk geëvacueerd naar Almelo in Overijssel. Daar 

groeide ik op tot aan mijn toen nog verplichte diensttijd. Toen 

het gebeurde was ik 26 en had al een paar jaar een baan als 

laborant bij de olieraffinaderij Caltex in Pernis. (Later Chevron – Texaco – Nerefco zoals u 

weet.) Ik was in de kost bij een gepensioneerde zeeman op de Maashaven te Rotterdam. Ik 

pendelde dus elke week op en neer tussen Almelo en Rotterdam. 

 

Toen ik op maandag 8 januari 1962 ’s morgens om een uur of acht in Almelo in de trein stapte 

kon ik nog niet weten dat ik onderdeel zou worden van de grootste treinramp uit de 

geschiedenis van Nederland. 

 

Het eerste stuk van de reis ging prima. In Utrecht stapte ik over op de sneltrein naar 

Rotterdam. Het was een beetje druilerig mistig weer. De trein was overvol en ik had een 

staanplaats op het balkon van de tweede wagon. Na een kwartier ging het mis. Om 09.30 uur 

voelde je dat de trein heftig begon te remmen, daarna voelde het aan alsof we over een zeer 

hobbelige weg reden en je hoorde een raar soort gegrom. Plotseling een harde dreun, we 

werden als poppen naar voren geslingerd en toen een akelige stilte. Er was niemand die wat 

zei, geen geschreeuw, geen geroep om hulp. Alleen maar die akelige stilte. Ter hoogte van het 

dorpje Harmelen waren de sneltrein vanuit Leeuwarden en de sneltrein van Utrecht naar 

Rotterdam in volle vaart op elkaar gebotst. 

 

Eén van de beide verongelukte machinisten had een roodsein niet opgemerkt. Later bleek dat 

ons treinstel over de voorste wagon was geschoven. Ik had wel een hoofdwond maar ben niet 

buiten westen geweest of zoiets. Door de open deur ben ik eruit gesprongen. Ik zag dat er een 

man voorover met zijn gezicht in de modder onder het wrak lag. Ik hoorde een gesis en 

herinner me nog de straaltjes vloeistof die uit het wrak stroomden. 
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Samen met een aantal mensen over de rails naar een overweg gelopen naar een vlakbij 

gelegen soort herbergje. Daar werden we prima opgevangen. Ik herinner me nog het bloed op 

de handdoeken van het toilet. 

  

Hulpdiensten waren vrij snel ter plaatse. Ik werd overgebracht naar ziekenhuis ‘Oog in al’ te 

Utrecht waar mijn hoofdwond werd behandeld en verbonden. Toen werd ik afgezet op het 

station van Utrecht en met een gratis plaatsbewijs terug naar Almelo gereisd. Ik had geen 

benul van het aantal slachtoffers, ik had er immers maar één gezien. Pas de volgende dag 

vernam ik uit de krant dat er 92 mensen waren verongelukt. 

Weer door het oog van de naald geweest ! 

 

Harry Holzhauer 

 

 

 

10.  Uit de Kranten 

 

 
BP verkoopt Nederlands gaswinningbedrijf 
 

Het Nederlandse gaswinningbedrijf Piek Gas Installatie (PGI), eigendom van BP, is verkocht 

aan het staatsbedrijf Abu Dhabi National Energy. Het in Alkmaar gevestigde PGI produceert 

1,8 miljoen kubieke meter gas per dag. Bij het bedrijf werken 120 mensen. Het bedrag dat met 

de overname is gemoeid werd niet bekend gemaakt. 

 

Bolivia nationaliseert aardgas 
 

De Boliviaanse president Evo Morales heeft een decreet uitgevaardigd waarin de 

nationalisering van de aardgasindustrie is geformaliseerd. Morales kondigde in mei vorig jaar 

aan dat hij dat binnen zes maanden zou doen. De maatregel is volgens Morales nodig om de 

kloof tussen arm en rijk in zijn land te verkleinen. Bolivia is het armste land van Zuid-

Amerika, maar heeft na Venezuela de op een na grootste gasreserves van het continent. Bijna 

dertig buitenlandse oliemaatschappijen hebben belangen in Bolivia, waaronder Shell, 

ExxonMobil, Total en BP. 

 
Onbemande tankstations van BP 
 

In december opende BP vijf onbemande tankstations. Het gaat vooralsnog om een proef voor 

zes maanden. Daarna zal worden besloten of er meer onbemande pompstations in Nederland 

komen. De tankstations die onder de naam “BP Solo” worden geopend zijn de eerste 

onbemande tankstations voor personenauto’s van BP. Het concern exploiteert al wel 

onbemande tankstations voor vrachtwagens. De eerste “BP Solo” staat in het Gelderse 

Andelst. 

Shell stapte medio 2001 in een bedrijf dat onbemande pompstations onder de merknaam 

“Tinq” ging exploiteren. Ook Esso heeft sinds 2003 onbemande tankstations onder de naam 

“Esso Express”. Kuwait Petroleum is eigenaar van Tango, de derde grote exploitant van 

onbemande tankstations. 
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11.  POËZIE-ALBUM 
 

Ik moest eens poëzie bedrijven 

Van “Bloemen verwelken en scheepjes vergaan”. 

En dat in je album schrijven. 

Maar ik heb het niet zo goed gedaan. 
 

Bloemen verwelken en gaantjes verschepen, 

Klopte niet geheel. 

Al gauw had ik begrepen: 

Zo wordt het niet veel. 
 

Om er beter in te komen 

Is een borrel toch je ware. 

Daarom eerst wat ingenomen 

Uit een bottel ouwe klare. 
 

De uitslag van mijn volgend streven: 

Bloempjes vergaan en welkjes verschepen. 

Ik dacht moet ik dit nog beleven, 

Moet ik dit weer door gaan strepen? 
 

Na nog wat slokjes kon ik schrijven: 

Scheepjes verbloemen en welkjes vergaan. 

Toen: Bloempjes vergaan en scheepjes blijven. 

Wat heb ik nu toch weer gedaan. 
 

Waarop ik nog een neutje nam. 

Het werd bloempjes vergaan en scheepjes verwelken. 

Het hek was nu wel van de dam. 

Na zoveel drank uit zoveel kelken. 
 

Dus nog een borrel in mijn strot. 

Ik dacht nu komt het erop aan. 

Al voel ik me een beetje rot: 

Welkjes verschepen en bloempjes vergaan. 
 

Ik was toen vol, de fles was leeg. 

Waarna je het zelf maar hebt gedaan. 

Terwijl ik buiten westen zweeg, 

Begon je met “Bloemen verwelken en scheepjes vergaan”. 

 
Ik heb mijn nichtje een nieuw album aangeboden, maar ze wilde mijn gestuntel liever 
bewaren, met de opmerking dat het album misschien veel waard zou worden als ik nog eens 
beroemd zou zijn. 
 
Nu vele jaren later, ben ik nog niet beroemd, maar je album is toch nuttig gebleken. Je laat 
het regelmatig aan je man zien, om hem duidelijk te maken wat er van je terecht komt als je 
teveel drinkt. 
 
© John Van Der Aa. 
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12.  Nerefco PV Kampeer en Caravanclub 
 

Beste Leden, 

 

Op de eerste plaats voor wat komen gaat alles wat wenselijk is voor het jaar 2007. 

 

Tijd om het een en ander te vertellen wat er in het jaar 2007 zoal staat te gebeuren. 

 

Voor dit jaar hebben we diverse beurzen waaronder de Vakantiebeurs in Utrecht van 09-01-

2007 t/m 14-01-2007 die u kunt bezoeken en waar u zoals voorgaande jaren bij inlevering van 

uw entreebewijs, plus een volledig ingevulde declaratie, met uw bankrekeningnummer en het 

adres van de bank, doorgaans 50% door de club terug betaald. 

   

We gaan van 14 mei t/m 20 mei rond Hemelvaartsdag een hele week naar een camping in 

Nederland. Degenen die mee willen moeten dit zo spoedig mogelijk aan mij bekend maken, 

in ieder geval voor 1 februari !!! en met hoeveel personen. Met het oog op bespreken ben ik 

verplicht om € 25.--  reservering kosten in rekening te brengen. 

 

Ervaring leert mij geen bericht, niet mee!!!! 

 

Zij die meegaan kunnen hun reservering storten op rabo: 360573029 t.n.v. J.M.Christiaanse. 

  

Nieuwe boeken over caravans vouwwagens en de software cd rom’s voor 2007 zijn al 

besteld.  

 

Gaarne uw antwoordstrook zo snel mogelijk aan mij retourneren, 

T.a.v. Joop Christiaanse 

 O.M. D-Shift Europoort 

 

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

 

*Ja, ik ga mee naar een camping in Nederland. 

 

Naam   :  ..................................................................................................................................... 

 

 ……………………………………………………………………………………….. 

 

 ……………………………………………………………………………………….. 

  

Adres   :  ......................................................................... 

 

Woonplaats  :  ................................................................ 

 

Telefoon        :  ................................................................ 

 

Ik ga mee met ........personen.             waarvan ............ Volwassenen. 

 

                                                                              ...........  Kinderen  

 

 I.v.m. nachtregister gaarne alle namen en geboorte jaren vermelden. 
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13.  Wielrenners & Mountenbikers opgelet 
 

Een aantal collega’s zijn met het plan gekomen om een wielrenners / mountenbikers peevee 

op te richten. Voor de wielrenners is het de bedoeling om in 2007 een toertocht (vanuit 

Nerefco) en een toerclassic met elkaar te gaan rijden. Voor de moutenbikers is het de 

bedoeling om een vossenjacht te organiseren. Bij een vossenjacht-cross gaat het om 

behendigheid en het uithoudingsvermogen. 

Om in aanmerking te komen voor het oprichten van een W/M-peevee binnen de 

Personeelsvereniging moeten er minimaal dertig personen lid worden van deze afdeling. Als 

het aantal inschrijvingen wordt gehaald krijg je via de mail bericht over hoe verder met deze 

nieuwe afdeling binnen de p.v. Let wel je moet lid zijn van de p.v. om lid te worden van de 

W/M peevee. 

Als je lid wil worden van deze peevee  stuur dan het onderstaande formulier naar: 

 

Nerefco 

t.a.v. Niels Riedijk of Martin Kabbedijk, Afdeling CDU, Postbus 1033, 3180 AA Rozenburg. 

 
 

 

Inschrijfformulier Wielrenners & Mountenbikers peevee 

 
Naam   : …………………………………….  

 
Adres   : ……………………………………. 

 
Woonplaats: …………………………………….. 

 

Pers nr.   : ……………………………………. 

 
Tel.    : ……………………………………. 

 
Geboortedatum: …………………................ 

 
Datum: …………………………….   Handtekening: ……………….... 

 
 

 
Chocola 
 

Een buschauffeur rijdt met een bus vol oude mensen op een snelweg en wordt 

door een oud dametje op de schouder getikt. Ze geeft hem een handje pinda’s. 

Dit gaat zo’n acht keer door. 

Bij de negende keer vraagt de chauffeur aan het dametje: “waarom eet u de 

pinda’s niet zelf op?“ 

Waarop ze antwoord: “dat gaat niet vanwege mijn tanden”. 

“Maar waarom koopt u ze dan”, vraagt de chauffeur. 

Waarop het dametje antwoordt: “ik vind de chocola eromheen zo lekker!” 
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14.  Rondje Raff. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BP onderhandelt over Nerefco aandelen  
  

Refinery mananger Willem-Arie Kuijl heeft op 14 november jl. de Ondernemingsraad van 

Nerefco geïnformeerd over het feit dat BP en Chevron/Texaco in gesprek zijn over de 

mogelijke overname van de minderheidsaandelen (31%) van Chevron/Texaco in Nerefco door 

BP. Deze mededeling is gelijktijdig medegedeeld aan de medewerkers van BP en 

Chevron/Texaco. 

 

De heer Kuijl deelde het personeel van Nerefco mee dat er nog veel werk verzet moet worden 

voordat een definitief besluit wordt genomen. Het was daarom niet mogelijk het personeel te 

informeren over verdere details. De heer Kuijl deed de toezegging dat hij bij verdere 

ontwikkelingen intensief met de OR en andere belangrijke partijen zal samenwerken. 

 
Een pluim van het RLT 
  

“We maken er geen geheim van, dit jaar is er hard gewerkt en de resultaten zijn er dan ook 

naar. We kijken terug op een succesvolle periode. De inzet van jullie als Nerefco-personeel 

willen we dan ook belonen. Naast de gainsharing die we in 2007 over 2006 zullen uitbetalen 

willen wij ook op een andere manier waardering geven”, aldus de directie in een mededeling 

aan het personeel jongstleden december. 

  

Het management van de raffinaderij heeft ervoor gekozen dit te doen door middel van een 

‘pluim’. Deze pluim geeft de medewerkers de mogelijkheid om € 500 netto te besteden, en 

wel in de vorm van een belevenis, bijvoorbeeld: een verwenweekend, de deelname aan een 

evenement, een heerlijk avondje eten waarbij een top kok thuiskomt, kortom een hele lijst, 

voor elk wat wils. Het is een kostbaar geschenk, daarom zijn er duidelijke grenzen getrokken 

waarop geen uitzondering mogelijk is. Dit geschenk geldt alleen voor Nerefco-medewerkers 

die op 1 december op de payroll stonden. 

  

Voor ontvangst van de pluim moet worden getekend omdat de belastingdienst dit geschenk 

ziet als geldelijke beloning waarover inkomstenbelasting wordt geheven. Geen nood! Nerefco 

neemt ook deze belasting voor haar rekening.  
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Benoemingen Teamleader Operations 
  

De Nerefco organisatie ontwikkelt zich middels een continu verbeterproces van een reactieve 

naar een proactieve strategisch georiënteerde organisatie. Om dit proces binnen Operations te 

ondersteunen is eerder dit jaar een organisatorische wijziging uitgewerkt. 

Deze wijziging betreft het uitbreiden van de asset (area) organisatie met een Teamleader 

Operations per asset om het aantal medewerkers waaraan wordt leidinggegeven door de ATL 

terug te brengen. Hiermee krijgt de ATL ruimte voor het ontwikkelen van de asset strategie, 

het benutten van overeenkomsten voor asset overschrijdende ontwikkelingen en voor het 

oplossen van structurele problemen.  

Deze Teamleader Operations gaat leidinggeven aan de 5 STL’s en de trainingorganisatie per 

asset en zal rapporteren aan de ATL. De Teamleader functie zal voor een groot deel in de 

continue dienst worden uitgevoerd om goed contact met de shiften te waarborgen. 
  

Per 1 december zullen Jan Grinwis en Cees Vinke de functie van Teamleader Operations gaan 

vervullen voor respectievelijk de Oil Movement en de FCCU asset. Voor de CDU asset is op 

dit moment nog geen geschikte kandidaat beschikbaar, maar dit vormt geen belemmering om 

de organisatiewijziging binnen de andere assets te implementeren. 

Over het invullen van de STL posities die beschikbaar komen met de benoeming van Jan en 

Cees zal binnenkort verdere berichtgeving volgen. 

  

De Tank Turnaround groep gaat als eerste met RAP van start! 
  

Op maandag 21 november werden de eerste RAP vergunningen verstrekt. Volgens plan mocht 

de Tank TAR groep in Oil Movement de spits afbijten. Dus om kwart over zeven rolde de 

eerste vergunning van de printer, nadat deze gezamenlijk door Huub Hoedemaker als 

verstrekker en Peter Riddersma van Mercon als acceptant was bekeken en goedgekeurd.  

Natuurlijk waren er de nodige aanloop problemen, van vergeten password tot niet goed in het 

systeem gezette vergunningen, maar het lukte om iedereen met een RAP vergunning aan het 

werk te krijgen. Weliswaar met flinke vertraging maar dat hoort bij de aanloopproblemen.  

 

Frame reflectie op bedrijfsfietsen 
  

Verhoogde zichtbaarheid, verhoogde veiligheid. 
   

De op het terrein van Nerefco aanwezige bedrijfsfietsen zijn i.v.m. explosieveiligheid niet 

voorzien van verlichting. Om de zichtbaarheid in het donker te verhogen is besloten dat alle 

op het terrein aanwezige bedrijfsfietsen moeten worden voorzien van framereflectie. Deze 

verplichting zal worden opgenomen in de veiligheidsvoorschriften. 

De Toolroom heeft de taak gekregen de framereflectie aan te brengen. De streefdatum om alle 

fietsen, inclusief de fietsen van de contractors, daarvan te voorzien, is eind februari 2007.  

 

Overleg DCMR 
 

De afgelopen jaren heeft Nerefco op directieniveau overleg gevoerd met de DCMR. Dit 

overleg kwam o.a. voort uit de moeizame periode die Nerefco destijds meemaakte en er 

sprake was van ‘verscherpt’ toezicht door enkele overheidsinstellingen. Dit overleg is 

inmiddels afgeschaald waardoor er nu constructief overleg plaatsvindt op een ander (lager) 

niveau. Dit mag Nerefco als een positief signaal beschouwen! 
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Geslaagden Middelmanagement Cursus 2006 

Op 4 september 2006 is de middelmanagement cursus van start gegaan met als doel, de 

diverse problemen op het stookoliegebied te onderzoeken en uiteraard met goede en 

onderbouwde voorstellen terug te komen.  

Jan de Jong en Lydia Velthuis hebben woensdag 29 november een bezoek gebracht aan de 

afsluitende sessie van Middelmanagementtraining. Tijdens deze sessie moesten de deelnemers 

de business studie, waar ze gedurende de cursus aan gewerkt hebben, presenteren. 

 

Alle kandidaten zijn geslaagd. 

 

 
Van links naar rechts: John Flipse, Rick Gunnewegh, Guus Hendriks, Cees Swiers, 

Wout Verbaan, Willem Hoogendijk, Dirk Schipper, Kees IJdo, Frank Lommers, Frans Bos, 

Jan van der Windt, Willem Harthoorn, Wim Aalderink en Wim Keemink. 

 
ISO-audit op 30 november en 1 december door DNV 
  

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

de periodieke audit die halfjaarlijks plaatsvindt om te toetsen of Nerefco (nog) voldoet aan de 

normen op kwaliteitsgebied (ISO-9001) en milieugebied (ISO-14001).  

  

Veel focus was er deze keer, binnen het auditprogramma, op Oil Movement en interfaces met 

andere processen en items, zoals bijvoorbeeld Inspectie / Training / Veiligheid. 

  

Vastgesteld werd door de auditors dat er bij Nerefco, naar hun mening, veel zaken goed op de 

rails staan zoals:  

  

• Grote hoeveelheid werkzaamheden in OM en zichtbare beheersing van deze activiteiten 

(o.a. goede housekeeping; het consequent goed afzetten van de vele graafwerkzaamheden)  

• Tank-TAR bij Tk110 – werkzaamheden m.b.t. uitvoering goed georganiseerd 

(‘gepuntlaste’ rijplaten(!) om struikelgevaar te verminderen; equipment dat door 
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Toolroom was gechecked; PBM’s aanwezig waar dat moest; goede registraties door 

brandwacht etc.)  

• (Asset) training – de investering in mensen  

• Toename inspectie activiteiten  

• Systeem van “Perfect days” dat men continu ziet verbeteren  

  

De afwijkingen die in de vorige audit werden genoteerd (totaal 19) konden deze keer allemaal 

worden afgesloten. 

Naast de vele positieve zaken waren er deze keer 6 afwijkingen geconstateerd die opvolging 

verdienen; nieuwe verbetermogelijkheden! 

 
Walter verdwijnt als een dief in de nacht .... 
  

……… zei iemand van de week en daar lijkt het wel een beetje op. 
 

En inderdaad in de laatste nacht, van 11 op 12 december van de D-shift, ben ik met Nerflex 

gegaan. 

  

Beste collega's, 

  

Na eerst ongeveer 10 jaar op de wilde en tankvaart over diverse wereldzeeën gezworven te 

hebben kwam ik in 1973 bij BP in dienst. Niet dat ik het niet meer naar mijn zin had op de 

vaart, maar nadat ik 3 à 4 maanden was weggeweest kende mijn dochter van anderhalf me 

niet meer en wilde niets meer van me weten. Tijd om aan de wal te komen dus. 

Als ik op dit moment terug kijk, op de tijd bij BP/TEXACO/NEREFCO kan ik niet anders 

concluderen dan dat ik het op de raffinaderij qua werk goed naar mijn zin heb gehad. Zaken 

als beleid, benoemingen en beloftes is een heel ander verhaal en heb ik daar zo mijn eigen 

ideeën over. Helaas ga ik daarover, jammer genoeg, met gemengde gevoelens weg. 

Alles bij elkaar dus bijna 44 jaar in de volcontinue. Genoeg, naar mijn idee, en daarom nu in 

de VUT nu het nog kan. 

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor een prettige samenwerking en een goede toekomst 

gewenst bij dit mooie bedrijf  Nerefco. 

Tot ziens, en hou het veilig gaande. 

  

Groetjes, Walter Jurgenwag. 

   
Werkzaamheden jetty’s 
 

In 2002 werden door de overheid aan de verladers in de Petrochemie nieuwe voorschriften 

opgelegd waarin was aangegeven dat het personeel een binnenvaartschip veilig moet kunnen 

verlaten naar de wal in geval van calamiteiten. Hiervoor is door Nerefco een meerjaren 

planning opgesteld welke de goedkeuring van de overheid had. Fase 1 betrof het aanbrengen 

van primaire vluchtwegen waarbij men een binnenvaartschip aan een kant moest kunnen 

verlaten en fase 2 het aanbrengen van secondaire vluchtwegen waarbij men een 

binnenvaartschip aan twee zijden (achter - en voorschip) moet kunnen verlaten. Met de 

ingebruikname van de secondaire vluchtwegen op steiger 7 & 8 voldoen nu alle Nerefco 

steigers in Europoort en Pernis aan deze voorschriften. 
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Goede Communicatie tussen CDU en FCCU loont 

  

Door de goede communicatie en samenwerking tussen operations van de CDU- en FCCU area 

is er in de maand oktober van 2006 een record aan HCCS verwerkt op CDU-3. Het 

optimaliseren van de HCCS productie op de FCCU en het verwerken ervan op de CDU is een 

continu proces waarbij goede communicatie tussen beide area’s een key factor is.  

De afdeling Optimisation bedankt iedereen op de FCCU en CDU voor de goede 

samenwerking en het daaruit voortvloeiende record. “Laten we deze goede gang van zaken 

voortzetten in 2007” aldus Ramon Janssen en Vera Sperna Weiland.  

 

Mike Hoffman vertrekt bij BP 
  

Eind december werd bekend gemaakt dat Mike Hoffman bij BP vertrekt. Dit bericht komt als 

een verrassing en is teleurstellend voor velen. “Ik ontmoette Mike ten tijde van de overname 

van VEBA door BP en was zeer onder de indruk van zijn betrokkenheid en kennis over onze 

business. Vooral zijn toegankelijkheid als persoon in een grote organisatie was 

bewonderingwaardig. Onze lange samenwerking was gebaseerd op professionaliteit en 

vertrouwen, iets wat helaas tegenwoordig niet altijd meer het geval is” aldus Willem-Arie 

Kuijl in een reactie op dit bericht. 

Het vertrek van Mike Hoffman is een volledig persoonlijke beslissing en ingegeven door de 

overtuiging dat het goed is voor de SPU dat een nieuw persoon de reis die is ingeslagen 

doorzet. C.J. Warner zal de plaats van Mike Hoffman innemen. CJ is geen onbekende en was 

reeds in Mike’s team aanwezig als plaatsvervangend directeur voor de internationale regio en 

ze heeft ook haar inbreng gehad in de koers die Nerefco als raffinaderijen binnen BP volgt. CJ 

heeft ook een grote rol gespeeld tijdens de Baker panel discussies en heeft een goed beeld van 

de belangrijke onderwerpen binnen de USA. Naar verwachting zal deze wisseling geen 

ingrijpende wijzigingen qua strategie en beleid met zich mee brengen. 

 

 

Aan de leden van de Tennissectie 
 

Hierbij ter informatie de datums welke gereserveerd zijn voor onze toernooien in 2007 en 

waarvan wij hopen dat u zult deelnemen. Uiteraard sturen wij u enkele weken voor de 

aanvang van het toernooi nog een uitnodiging. 

 

Activiteitenagenda 2007 

 

Zaterdag avond 27 januari   Wintertoernooi 

Zaterdag overdag ………….   Racket Toernooi 

Zaterdag avond 17 maart   Olie Toernooi 

Zaterdag overdag 16 juni    Voorjaars Toernooi 

   juni    Open Jeugd Toernooi TC Rozenburg 

   juni – juli   Open Senioren Toernooi TC Rozenburg 

Zaterdag overdag 8 september   Najaars Toernooi 

Vrijdag avond  september t/m december Tennislessen 

Vrijdag avond  september t/m maart  Hal vrij spelen Interne competitie 

Zaterdagavond 24 november   Ontmoeting BP - Chevron  

 

Met vriendelijke groeten, Cees, Wim en Fred 
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15. 

Met de HOVO naar de Baltische Landen 
 

28 april  tot en met 11 mei 2006 

 

Reisverslag van Petra Hoks 

 

Deel 3; Litouwen (slot)  
 

Vrijdag 5 mei op weg naar Litouwen 

Met mooi weer vertrekken we om kwart over acht naar 

het laatste Baltische land van onze reis, Litouwen. Als 

we de brug over de Driksa passeren zien we voor ons 

een enorm paleis. Het is het winterpaleis van de 

Koerlandse hertog Ernst Johan Biron. Frederik vindt het 

wel de moeite waard om hier even te stoppen zodat we 

het gebouw van dichtbij kunnen bekijken. Wij bevinden 

ons nu in Koerland, in het plaatsje Jelgava, of zoals de 

oude Russische naam van deze plaats is, Mitau. In het 

Ridzina café aan de oever van de rivier drinken we koffie 

en Frederik trakteert om, zo zegt hij, zijn Letse munten op 

te maken. Wij proberen ook onze munten kwijt te raken, 

wat erg lastig is. Het is hier zo goedkoop, de koekjes bij 

de koffie kosten bijvoorbeeld maar 7 cent per stuk. 

 

Aan de grens met de naam Meitene wat meisje betekent, 

speelt zich weer hetzelfde ritueel af als bij de Estse/Letse 

grensovergang. De bus moet stoppen, alle pasporten 

worden ingenomen en wij stappen uit om geld te wisselen 

en om foto’s te maken. Als een van de douaniers dat ziet, 

haast hij zich te zeggen dat dat toch echt niet mag. 

Uitgestorven is het hier. Even later gaan we de grens 

over, we zijn in Litouwen, alweer met een nieuwe munt, 

de Litas.  

 

De eerste kennismaking met Litouwen is een bezoek aan de plaats Siaulia waar we stoppen bij 

de berg der kruizen. Op een grote open vlakte staan op een heuvel duizenden en duizenden 

kruizen, zoveel dat ze niet te tellen zijn. Ooit stonden 

hier een paar kruizen om een Pools-Litouwse opstand 

tegen de Tsaristische machthebbers te herdenken. 

Tijdens de Sovjetoverheersing groeide deze heuvel uit 

tot een nationaal bedevaartsoord waar clandestien 

duizenden kruizen werden geplaatst die telkens weer 

door de onderdrukkers weggehaald werden, maar die 

steeds weer teruggezet werden als lijdelijk verzet. Het 

is een heel bizar gezicht zoveel kruizen te zien in alle 

mogelijke vormen en materialen. Wat eens een 

bedevaartsoort was, is langzamerhand uitgegroeid tot 

een toeristische trekpleister, alhoewel de Litouwers de 
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heuvel nog steeds zien als een bedevaartsoort. De nodige kraampjes met de meest kitscherige 

souvenirs ontbreken hier vanzelfsprekend ook niet. 

 

Wij gaan lunchen in 

de Zarija Inn bij het 

Arimiaiciai meer. 

Het weer wordt 

steeds beter en we 

zitten buiten aan 

lange tafels, maar 

moeten nogal lang 

op onze lunch 

wachten. De ham/kaas pizza smaakt er niet minder om.  

Bij deze Inn is ook een speeltuin en de meest enthousiaste HOVO’ers, onder aanvoering van 

Frederik willen toch wel even proberen hoe het klimrek, de schommel en de wip het doen.  

 

Terwijl we daar zo aan het ‘spelen’ zijn zie ik een bruid uit het 

toilet komen. Natuurlijk is dit niet gepast om te fotograferen, maar 

zo iets bijzonders zie ik toch ook niet iedere dag. 

 

We vertrekken voor de lange busreis naar Vilnius. Onderweg zie 

ik boeren die hun land nog met een paard bewerken, heb dit in de 

twee andere Baltische landen niet een keer gezien. Als we Vilnius, 

de tegenwoordige hoofdstad van Litouwen naderen, ontvouwt zich 

een skyline als bij iedere andere West-

Europese stad. De stad heeft 650.000 

inwoners en ligt aan de Neris rivier. 

Ook nu weer valt me op hoe welvarend 

het ook in dit land is. Het City Park 

hotel waar we de laatste drie nachten 

van de vakantie blijven, ligt middenin 

de stad aan een groot plein tegenover de 

kathedraal.  

 

Na het 

diner in 

het hotel 

maken 

we nog een wandeling over de ‘Champs-Elysées’ van Vilnius, 

de bijnaam van deze straat vanwege de vele modezaken. Als 

we de hoek om lopen fotografeer ik een mooie zonsondergang. 

Het is overal een oorverdovende herrie van muziek die uit 

allerlei kraampjes schalt. De Litouwers vieren feest omdat ze 

twee jaar bij de EU zijn. 

 

Zaterdag 6 mei rondleiding door Vilnius 

Als we de bus instappen, staat de gids, een Oekraïner die goed 

Engels  spreekt, al  op  ons  te wachten, We  maken  een rondrit  
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door Vilnius en stappen uit bij de mooie Petrus en Paulus 

kerk, een witte barokkerk op het Johannes Paulus II 

plein. Zo genoemd naar aanleiding van het bezoek van de 

vorige paus. Binnen in de kerk hangt een groot schilderij 

van hem. Ook in deze kerk mag gefotografeerd worden. 

De gids geeft over alles zeer gedetailleerd uitleg, met als 

gevolg dat we niet erg opschieten. De kerk is van binnen 

spierwit en het kan niet anders of hij is recentelijk 

gerestaureerd. Ieder beeld en ornament hebben hun eigen 

verhaal. Het is ondoenlijk om dat allemaal in je op te 

nemen.  

 

In een kapelletje in de kerk staat de heilige Anthonius. De biechtstoelen die 

verspreid in de kerk staan zien er wel een beetje anders uit dan bij ons. Erg 

veel privacy heb je in zo’n biechtstoel niet. 

 

We vervolgen onze stadstour met een bezoek aan de universiteit, de oudste 

van Oost Europa. Op de campus staat de kerk van de studenten, die van 

Johannes de Doper en Johannes de Evangelist. Vanavond zullen we hier 

een concert bijwonen ter gelegenheid van het Mozart jaar. 

 

Het wordt weer tijd voor ons dagelijkse kopje koffie. We gaan naar het gezellige restaurant 

Kristupo Kavine waar we op het terras op ons gemak onze koffie drinken en tegelijkertijd 

uitrusten van het slenteren door de stad. Hier komen we vanavond weer terug voor het diner. 

 

We hebben vandaag een kerken-dag en de bus brengt 

ons naar een plaats waar drie kerken dicht op elkaar 

staan: de in baksteen gebouwde Heilige Anna kerk, 

daar achter de Bernadine kerk en de derde, de heilig 

Michael kerk aan de overkant van de straat. De gids 

vertelt weer honderd uit. Het wordt allemaal een beetje 

te veel van het goede. De gids blijft bij ieder gebouw 

staan en spuit zijn kennis. Allemaal heel interessant, 

maar wie kan dit allemaal onthouden? Een laatste stop 

bij de nog enig overgebleven stadspoort van Vilnius en 

dan gaan we lunchen.  

 

Ook nu weer lunchen we buiten op een gezellig terras. Na de 

lunch ga ik samen met Inie verder om op ons gemak de Domkerk 

vlakbij het hotel te bekijken. Levensgrote kruiswegstaties hangen 

er aan de wanden. Wij gaan in een van de kapellen van de kerk 

zitten en laten al het moois op 

ons gemakt op ons inwerken. 

Deze kerk is met de vele 

versieringen duidelijk weer 

een barokke kerk. Ik verbaas me over de vroomheid van 

de plaatselijke bevolking. Geregeld komen er mensen in 

de kerk, knielen dan voor het altaar, slaan een kruis en 

bidden zo te zien heel intens. Zowel jong als oud doet dit. 

Als we uit de kerk komen drinken we nog wat op een 

zonovergoten terras tegenover het hotel. En dan is het 
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alweer tijd om naar het Mozart concert te gaan. Wat een bof, we zitten op de eerste rij in de 

kerk en kunnen daardoor alles heel goed zien. Ik geniet van het concert, waarvan de 

orkestleden op de dirigent na allemaal hele jonge mensen zijn.  

 

Na het concert gaan we dineren in de kelder van het 

restaurant waar we vanmorgen koffie gedronken hebben. 

Als na afloop de rekening voor de wijn moet worden 

betaald is hierover nog al wat verwarring. De wijn is zo 

duur dat we denken dat de rekening voor de hele tafel is, 

nee dus, zoveel kost het per glas. 

 

Zondag 7 mei Kaunas 

We beginnen de dag met een bezoek aan het Joods 

historische museum in Vilnius waar we een lezing bijwonen van 

Emanuele Singaris die zelf de holocaust heeft meegemaakt. Wat zij 

vertelt maakt diepe indruk op ons. Daarna leidt ze ons rond door het 

museum. Het museum bezit een schitterend schilderij van Marc 

Chagall dat de oude synagoge in Vilnius voorstelt. 

 

We vervolgen de reis naar Kaunas, de tweede stad van Litouwen en 

ooit de hoofdstad van de republiek Litouwen toen Vilnius tijdens 

het interbellum bij Polen was ingelijfd. Onderweg drinken we snel, 

snel, snel bij Azuolas een kopje koffie. 

 

Bij een stuwmeer bezoeken we het klooster van St. Casimir. Een 

van de zusters van het klooster geeft uitleg in de prachtige, maar ijskoude kerk. De mooie 

fresco’s in de kerk waren tijdens de Russische overheersing witgekalkt en de kerk werd een 

Russisch Orthodoxe kerk. Aan de uitleg van de non lijkt 

geen einde te komen en ik ga met nog een paar anderen 

naar buiten om in de zon een beetje warmer te worden. 

 

Aan het begin van de middag komen we aan in Kaunas. 

We lopen naar een hypermodern nieuw winkelcentrum 

waar we in een zelfbedieningsrestaurant de lunch 

gebruiken. Daarna hebben we nog even tijd om door het 

winkelcentrum te lopen. De warenhuizen heten hier 

Maxima en Inie koopt er nog een fotorolletje. 

We lopen weer terug naar de bus die ons naar het oude centrum brengt voor een 

stadswandeling door de oude stad. Ook hier zijn weer heel veel kerken. Frederik vertelt over 

de vestingwallen waar we voorbij lopen. We 

eindigen de wandeling aan de rivier. 

Begin van de avond zijn we weer terug in 

Vilnius. Vanavond is alweer ons 

afscheidsdiner. Vlakbij het hotel verdwijnen 

we in een onderaards gewelf van een 

restaurant waar we wel heel voedzame 

streekgerechten te eten krijgen. Wel heel 

bijzonder is dat de soep in een broodkom 

geserveerd wordt. De wijn is hier aanzienlijk 

goedkoper dan in het restaurant waar we 

gisteren waren. 
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Maandag 8 mei weer naar huis 

Met schitterend weer rijden we weg uit Vilnius. Er staat vandaag nog heel wat op het 

programma. We gaan eerst naar de herbouwde waterburcht van Trakai, zo’n 30 km buiten 

Vilnius. Hier woonden ooit de Litouwse grootvorsten. Schitterend is deze burcht gelegen in 

een groot meer.  

 

Op ons gemak lopen we over een lange brug naar het 

kasteel. Na het bezoek aan de burcht drinken we nog 

wat op een terras aan het meer. 

Hierna volgt nog een kleine wandeling door het plaatsje 

Trakai. 

We gaan lunchen op kosten van de HOVO op de 

draaiende TV toren van Vilnius. Langzaam draait de 

stad tijdens de lunch onder ons door. Steeds weer 

wisselt het panorama. Wat een geweldige afsluiting van deze zeer geslaagde vakantie. 

 

Hierna gaan we toch echt op weg naar het vliegveld 

voor de terugreis naar huis. 

 

Op de luchthaven praten we nog wat na over onze 

ervaringen van de laatste dagen en dan, voor we het 

weten zijn we weer op weg via Kopenhagen naar 

Schiphol.  

Als laatste heb ik hieronder een foto van de docent 

Frederik en mijn ‘slapie’ Inie in het vliegtuig op weg 

naar huis. 

 

Wat heb ik in deze 11 dagen veel gezien en 

wat een nieuwe indrukken opgedaan. Ik heb 

door deze reis beslist een andere indruk 

gekregen van de Baltische landen. Het zijn 

beslist geen armoedige Oost-Europese landen 

meer. Zij verdienen het om volwaardige leden 

van de EU te zijn waar ze ook duidelijk trots 

op zijn. 

Natuurlijk zijn er nog wel Sovjet invloeden 

merkbaar. Zo viel me op, vooral in de hotels, 

dat er nog aan werkverschaffing gedaan 

wordt. Er is een overdaad aan personeel. De een neemt de bestelling voor een drankje aan, de 

andere pakt de fles, weer iemand anders maakt de fles open en vervolgens schenkt nummer 

vier het drankje in, dat dan weer door iemand anders wordt afgeleverd. 
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16.  Personalia 
 

  

 Met Nerflex   :  November 2006 G. Kruijmel 

  

   December 2006 W.H. Rijnsdorp 

 

   Januari 2007 J. Althof 

    A.C. Dorreman 

    W. Jurgenwag 

    J.A. Koskamp 

    W. in ’t Veld 

    H.G. Voorberg 

    W. Jongejan    

    

 

 Met Pensioen : December 2006 A. Visser 

    G.A. Koster 

 

   Januari 2007 W. Blok 

    H. Bosma 

    J.H. Sijbel 

    C.P. Sap 

 

   Februari 2007 T.G.G. van Goozen  

    

 

Overleden:10 oktober 2006, mevr. W. Sap-de Graaf, in de leeftijd van 60 jaar. 

  4 november 2006, de heer Marc Kap, in de leeftijd van 39 jaar. 

  11 november 2006, de heer K. de Bruin, in de leeftijd van 82 jaar. 

  26 december 2006, mevr.T.K. van Goozen-Koot, in de leeftijd van 61 jaar. 

     7 januari 2007, de heer A. Cullens, in de leeftijd van 86 jaar. 

    11 januari 2007, mevr. A. van der Torren-Suk, in de leeftijd van 70 jaar.   

 

 

 

 

 
De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 april 2007. 

 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden voor 1 april aan: 
 

Redactie Seconer-nieuws 
 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne  

e-mail: redactie@seconer.nl 
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Contact adressen 

 

LEDEN BESTUUR SECONER 

 

Nico ter Horst  Wim van Vliet  Aad van Biezen 

 Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 Goudenregenplein 226 Narcissenstraat 12  Kerklaan 136 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  2912 CL  

 0181 632418   0181 217203   Nieuwerkerk a/d Yssel 

 voorzitter@seconer.nl  secretaris@seconer.nl  0180 314432 

 

 Bas Roos   Wim Blok   Theo Eijkman 

 Alg. administratie  Pensioenen   Pensioenen en 

 Planetenlaan 105  Voorstraat 14   Coörd. Huisbezoek 

 3204 BR Spijkenisse  4793 EV Fijnaart  Helmersstraat 57 

 0181 616040   0168 464366   3071 AD Rotterdam 

 administratie@seconer.nl     010 4851692 

         pensioen@seconer.nl 

Piet Bout   Gerrit Kamperman  

 Redactie Seconer-nieuws IT specialist 

 Hoefweg 4a   Kraanvogelhoek 12 

 3233 LG Oostvoorne  3201 HE Spijkenisse   

 0181 482927   0181 626506    

redactie@seconer.nl  info@seconer.nl   

         

Huib Marsman  Piet van Kessel  CONTACTPERSOON 

IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws PERSONEELSZAKEN 

redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80  C.A. de Wolf 

Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  Doorgeven van mutaties 

4325 BW Renesse  010 5016851   Telefoon 0181 250357 

0111 463654   Kessel.Pa@inter.NL.net Postbus 1033 

hmarsman@zeelandnet.nl     3180 AA Rozenburg 

     

         HUISBEZOEK 

          Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok 

 

Stichting Pensioenfonds Nerefco 

           Postbus 9261, 1006 AG Amsterdam 

Telefoon 020 607 27 17 

Groeps e-mail: pensioenfonds_nerefco@achmea.nl 

Aanmelding spreekuur 020 6074982 of 020 6074346 

   

 Stichting Pensioenfonds BP   Pensioenfonds Chevron/Texaco 

 Telefoon 020 4266310   Telefoon 030 2579696 

 e-mail: info@pensioenfondsBP.nl  e-mail: chevrontexaco@nl.fortis.com 

 

 

 

mailto:voorzitter@seconer.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:pensioen@seconer.nl
mailto:redactie@seconer.nl
mailto:info@seconer.nl
mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:hmarsman@zeelandnet.nl
mailto:info@pensioenfondsBP.nl


33 



34 

 
 


