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1. In gesprek met Seconer : 
 

Emilio Marin Bellver 
 
Door Nico ter Horst en Piet van Kessel 

 
De nieuwe Raffinaderij manager van BPRR stelt zich 

voor aan de leden van Seconer. Op 5 oktober 2015 

vertelt hij ons over zijn leven en over zijn 

toekomstplannen met BP Raffinaderij Rotterdam. 

 

Emilio is van Spaanse afkomst, Valencia (1964) waardoor de interviewers hun oren moeten spitsen 

om de vlotte spreker met Spaans/Catalaans accent in de Engelse taal te kunnen volgen. 

 

Onze nieuwe RM blijkt een vriendelijke man die graag over zijn toekomstplannen met de Europoort 

Raffinaderij spreekt. Een raffinaderij die hij consequent ‘Rotterdam’ noemt. Hij wóónt ook in 

Rotterdam met vrouw en 19-jarige dochter Gloria, bij de Erasmus brug. “Vanaf de negende etage heb 

ik vanuit onze torenflat een prachtig uitzicht over de Maas” zegt Emilio, “en ’s avonds hoor ik soms 

het gebonk van de trams over de brug. Mijn vrouw en ik hebben het fijn in Nederland, we doen samen 

ons best om Nederlands te leren. Het meest missen we toch wel de Spaanse zon aan de Middellandse 

zee.” 

 

Dochter Gloria studeert communicatie aan de Erasmus Universiteit en ze kan gewoon met de tram 

naar college. Zij leert waarschijnlijk sneller Nederlands dan haar ouders. De trotse vader vertelt dat ze 

naast Catalaans en Spaans ook Frans, Engels en Italiaans spreekt. Hun zoon Miguel (22) studeert na 

zijn ‘degree’ Administratie in Valencia, nu in München en spreekt al een aardig mondje Duits. 

Kortom een internationaal georiënteerd gezin. 

 

“Tijdens ons verblijf van twee jaar bij de Texas raffinaderij in Houston (VS) 2001-2003 waren de 

kinderen 5 en 8 jaar. In die twee jaar hebben ze al een stevige basis voor de Engels/Amerikaanse taal 

gelegd. Trouwens, het leven in de Verenigde Staten is niet te vergelijken met dat in Europa. Ik voel 

me meer thuis binnen de Europese cultuur, of dat nu Spanje, Nederland of Groot Brittannië is. Ik kan 

er in ieder geval over oordelen, want we hebben ook nog een kleine twee jaar (2008- 2009) in de buurt 

van Londen gewoond. In de plaats Sunbury waar BP Headquarters en het Centraal Laboratorium 

waren gevestigd. Mijn zoon heeft er als puber de tijd van zijn leven gehad en tegelijk uitstekend 

Engels geleerd” aldus Emilio. 

 

Dat ook  Emilio een ‘study’ (bolleboos) is, zowel technisch als administratief, blijkt wel uit zijn cum 

laude slagen als ‘Industrial Engineer’ Highest Degree aan de Polytechnical University Valencia. 

(1982-1988) gevolgd door een graad in Business Administration.   

 

Op 25-jarige leeftijd komt BP in het leven van Emilio, bij de BP-raffinaderij Castellon (Spanje). Hij 

startte daar zijn carrière als ‘Purchasing Engineer’ (1989-1991), waarna hij in een ononderbroken 

dienstverband is doorgestoomd naar RMRR anno NU in Europoort.  

 

In de eerste woorden die Emilio met ons sprak stelde hij, dat hij ernaar streeft een goede baas te willen 

zijn voor de werkers bij de Raffinaderij Rotterdam. “Een goede verstandhouding is niet alleen 

aangenaam, maar brengt ook het beste in de mens naar boven”, sprak hij filosofisch. 
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De naam Castellon valt vaak in ons gesprek, dat is natuurlijk niet vreemd als je bedenkt dat Emilio 25 

jaar (1989-2014) op deze Spaanse raffinaderij werkzaam is geweest. Vanuit dat perspectief gaat de 

nieuwe RM in Europoort aan de slag.  

  
Toekomstvisie 
 

De RM legt uit; “Met de huidige goede opbrengsten van de raffinaderij en met de oplevering van de 

nieuwe waterzuiveringsfabriek (ETP), plus de opening van het nieuwe laboratorium oogsten we nu 

(‘harvesting’ zei Emilio) de resultaten van vijf jaren inspanningen van Thys Heyns, de vorige RM. 

Grote investeringen leveren over het algemeen pas 5 á 6 jaar na de eerste plannen hun resultaat op. 

 

Om concurrerend te blijven in Europa moeten raffinaderijen voorbereid zijn om producten die weinig 

opleveren (stookolie) om te zetten in lichtere waardevolle producten. Daarbij komt, dat in de nabije 

toekomst de zwavelspec. voor Marine-stookolie ook verandert, deze gaat van 1% naar 0,5% zwavel. 

 

Wij, in Europoort produceren nog steeds stookolie als Marine bunkerolie. Een unit die deze stookolie 

zou kunnen omzetten in waardevolle benzine en diesel voor auto’s, zou voor Rotterdam de 

eindoplossing betekenen.  Deze zogenaamde Coker vraagt echter om een grote investering die we 

momenteel niet kunnen doen. 

Wel streven we ondertussen naar een tussentijdse investering die ons in staat stelt om meer gasolie om 

te zetten in waardevolle dieselbrandstof. Als tussenstap dient dan de bouw van een nieuwe Gasolie 

Hydrofiner,  als modernisering van onze Units. Deze meer betaalbare Unit  zal ons in staat stellen om 

onze concurrentiepositie in de toekomst te verhogen”. 

 
Verplaatsing controlekamer voor 50 miljoen dollar 
 

De interviewers waren wel even verbaasd te vernemen dat de controlekamer (bunker) verplaatst gaat 

worden naar de locatie van het oude administratiegebouw. Weg uit de fabrieksarea in verband met 

nieuwe veiligheidsnormen bij BP. “Gezien de complexe bekabeling vanuit de controlekamer wordt 

deze verplaatsing een ingewikkelde klus”, zegt de RM ernstig.  

 

“Met een productie van 400.000 barrels per dag, is de BP-raffinaderij Rotterdam vier keer (!) zo groot 

als die van Castellon, dus wat dat betreft ben ik er wel op vooruit gegaan. 

Maar het rendement per barrel is in Rotterdam maar de helft van die van Castellon en Houston USA. 

Ik vind dat daar verandering in moet komen.  Er is dus veel te doen in ‘Rotterdam’. 

 

Dank voor jullie 

belangstelling en nu 

de foto……” 

 

 

 

 

 

 

Emilio Marin Bellver    
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2. BP Pensioenfonds 
  

Door Jan Nieuwenhuize 

 
Algemeen 
 

Het pensioenfondsbestuur heeft in 2015 de volgende 

onderwerpen afgerond:  
 

• de gevolgen van de invoering van het nieuwe Financieel 

Toetsingskader (nFTK):  
 

- voor de actieve deelnemers is een nieuwe 

pensioenregeling ingevoerd. 

- diverse documenten zijn aangepast conform het nFTK. 

- de beleidsdekkingsgraad is ingevoerd. 

- een nieuw Herstelplan is opgesteld en ingediend.  

- de haalbaarheidstoets is uitgevoerd en ingeleverd bij de DNB. 

 

• op het gebied van Governance is: 
 

- de code Pensioenfonds toegepast. 

- de gedragscode aangepast aan het nieuwe model. 

- een incidenten- en klokkenluidersregeling en noodprocedure ingevoerd. 

- meegewerkt aan diverse onderzoeken van de DNB. 
 

De voornaamste nog openstaande punten zijn: 
  

• de invulling van het risico management en de aanvulling van de risicoanalyse van de belangen 

verstrengeling, deze analyse is een vereiste onder de Pensioenwetgeving.  

• de verwerking van de reglementswijzigingen als gevolg van de wettelijke wijzigingen per 1 

januari 2015. 

• de toekomst van het pensioenfonds, zie hieronder. 

 
De toekomst van het pensioenfonds  
 
BP sluit aan bij het OFP BP Pensioenfonds in België 

 

BP wil de uitvoering van de pensioenen medio 2016 onderbrengen bij het Europees pensioenfonds 

van BP in België, het OFP BP. OFP staat voor “organisme voor de financiering van pensioenen". Dit 

OFP voert nu al pensioenregelingen uit voor BP ondernemingen uit België, Ierland, Zwitserland en 

Spanje.  

  
Waarom neemt BP deze overstap? 

 

BP wil vereenvoudigen en verder standaardiseren. Daarom brengt BP de pensioenen in Europa zoveel 

mogelijk op één plek onder. Dan is er geen lokale deskundigheid per land meer nodig. Dat is 

efficiënter en levert besparingen op. Bijvoorbeeld op het gebied van bestuur, vermogensbeheer en 

uitvoering. Ook de risico’s worden kleiner.  
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OR en VO zijn positief 
 

De werkgevers en het pensioenfondsbestuur betrokken de ondernemingsraden en het 

verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds intensief bij de voorbereiding. De samenwerking 

verliep goed. Alle zaken over het opzetten van het Nederlandse deel van het OFP en de bijbehorende 

documenten zijn besproken. In november gaven zowel de ondernemingsraden als het 

verantwoordingsorgaan hun instemming en positief advies. 

  
De voorbereidingen gaan verder 

 

We vragen nu aan de toezichthouders op pensioenfondsen in Nederland en België om hun 

goedkeuring. We verwachten hier in de eerste maanden van 2016 een positief antwoord op te krijgen.  

We houden je natuurlijk op de hoogte van de ontwikkelingen. Zodra door de toezichthouders 

goedkeuring verleend is wordt een brief met meer uitleg over de overgang verstuurd naar alle 

deelnemers. Op de website van het pensioenfonds zal dan ook meer informatie over de overstap te 

vinden zijn. Daar wordt dan het laatste nieuws, uitleg en een lijst met veel gestelde vragen en 

antwoorden getoond. 

 
Performance beleggingen en dekkingsgraad 
  

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP is in de afgelopen periode gedaald  tot 103.5% (stand 

eind november) Eind mei was deze 105.6% en per 1 januari jl. 106,9%.  
 

De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden, 

per einde van elke maand. Door koersbewegingen en ontwikkelingen in de rente schommelt de 

dekkingsgraad van dag tot dag. 

 

 
 
Meer uitleg over de Dekkingsgraad is te vinden op de (vernieuwde) website van het pensioenfonds 

www.pensioenfondsbp.nl. 

 

 

Beleggingen en rente zijn de belangrijkste factoren die de dekkingsgraad bepalen. De beleggingen van 

het pensioenfonds BP hebben het in de afgelopen periode weer iets beter gedaan. In de afgelopen 

maanden is het vermogen van het Pensioenfonds BP daardoor weer iets gestegen. 

 

Het rendement op de beleggingen per eind november is 3,9%, hetgeen 0,4% beter is dan de  

Benchmark.             (Lees verder op pagina 6.) 

http://www.pensioenfondsbp.nl/
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De (gemiddelde) rente was per 1 januari jl. 1,86% en na een daling in het eerste halfjaar en vervolgens 

stijging in het midden van het jaar nu uitgekomen op 1,57%. 

 

De bezittingen van het fonds staan al geruime tijd boven € 1.1 miljard  

 
 
Lidmaatschap VOBP  
 

In eerdere uitgaven van Seconer nieuws is er een oproep gedaan om lid te worden van de Vereniging 

van Oud BP medewerkers (VOBP). Deze vereniging behartigt de belangen van de gepensioneerden en 

nabestaanden op het gebied van pensioenen en de zorgverzekering. VOBP-vertegenwoordigers 

hebben zitting in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP en het Verantwoordingsorgaan (VO) 

en beslissen mee over uw pensioen. 
 

De VOBP heeft nu ongeveer 400 leden, terwijl meer dan 1900 personen een uitkering van het 

Pensioenfonds genieten. In belangenbehartiging spelen de aantallen in de achterban – en dus de 

legitimiteit als vertegenwoordiger daarvan - altijd een rol. 

 

Daarom nogmaals de oproep voor diegene, die nog geen lid zijn, zich alsnog aan te melden. Dat zal de 

positie van de VOBP versterken. De huidige contributie bedraagt 12 euro per jaar voor 

gepensioneerden en 6 euro per jaar voor nabestaanden. 

 

Meer informatie over de VOBP vindt U op de website: www.vobp.nl, waar U ook een 

aanmeldingsformulier aantreft. 

 

j.nieuwenhuize32@upcmail.nl   

Telefoon 010- 4743298 

 
 
 

3. Pensioenspreekuren 2016 
 

Indien u gebruik wilt maken van één van de pensioenspreekuren in 2016 dan kunt u contact opnemen 

met Willem de Boer / Patricia van Tilburg op telefoonnummer 013 462 23 52. 

 

Het exacte tijdstip (30 minuten) wordt met u afgesproken op één van de volgende data. 

 

21 januari 2016  26 mei 2016   20 oktober 2016 

18 februari 2016  23 juni 2016   24 november 2016 

24 maart 2016  22 september 2016  15 december 2016 

28 april 2016 

 

   Locatie  : BP Raffinaderij hoofdgebouw 

   Vergaderruimte : nummer 00.11 begane grond bij receptie. 

   Tijdstip  : 11.00 uur tot 13.30 uur 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Stichting Pensioenfonds BP 

http://www.vobp.nl/
mailto:phoutman@kabelfoon.nl
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4. Het PV lidmaatschap 
 

“Misverstanden uit de wereld” 
 
Vorig jaar, in het april nummer van Seconer-nieuws, schreven we dat er na 16 jaar Stichting Senioren 

Contact Nerefco (SECONER) nog veel onduidelijkheid bleek te bestaan omtrent het lidmaatschap van 

de Personeelsvereniging. Met name de vraag “Is een Seconer deelnemer ook PV-lid ?” zorgde voor de 

nodige discussie tussen Seconer bestuurders en het bestuur van de PV. 

 

Voor alle duidelijkheid leggen we het nog maar eens uit. Op het moment dat een BP 

medewerker zijn of haar actieve loopbaan op de raffinaderij beëindigt, wordt het Seconer 

Secretariaat daarover geïnformeerd door de afdeling HR&O van de raffinaderij. We 

beschikken dan over het adres van de persoon, waarna hij/zij en de eventuele partner 

automatisch Seconer deelnemer zijn geworden. Vervolgens ontvangt de deelnemer één maal in 

de drie maanden het blad Seconer-nieuws, kan men samen met partner de jaarlijkse reünie 

bezoeken en ontvangt desgewenst via de e-mail mededelingen die om spoed vragen. Een ieder 

die als deelnemer bij Seconer staat ingeschreven is dan ook automatisch lid van de 

personeelsvereniging. Dit laatste wordt mogelijk doordat uit de financiële middelen van 

Seconer, voor elke deelnemer een bedrag wordt overgemaakt op de bankrekening van de PV. In 

ruil voor deze financiële bijdrage zijn de Seconer deelnemers gerechtigd deel te nemen aan alle 

door de PV te organiseren activiteiten.  

 
Naar aanleiding van een aantal door de PV georganiseerde evenementen ging het PV bestuur zich, 

ondanks de financiële Seconer bijdrage, realiseren dat  het grote aantal Seconer leden budgettaire 

gevolgen zou kunnen hebben voor de PV omdat er voor bepaalde activiteiten van de deelnemers om 

een eigenbijdrage wordt gevraagd. Denk daarbij aan de Autohobby club, de Paardrijsectie, de Wine en 

Dine proeverij en dergelijke. 

 
PV/Seconer overleg 
 

Om alle misverstanden uit de wereld te helpen vond er woensdag 28 oktober 2015, een overleg plaats 

tussen delegaties van het PV bestuur en het bestuur van Seconer. 

 

Motto van de bijeenkomst was: 

 

Wie is er lid van de PV en wat betekent dat. 
 

Daarbij is in goed overleg vastgesteld dat voor Seconer leden dezelfde regels gelden als voor de 

actieve PV leden. Dat betekent, wanneer er voor een bepaalde activiteit een eigen bijdrage wordt 

gevraagd, dit ook geldt voor de Seconer deelnemer. 

 

Een ander punt van zorg dat door het PV bestuur naar voren werd gebracht is de mogelijkheid dat 

voor een bepaald evenement meer aanmeldingen binnen komen dan praktisch mogelijk is. Het 

Seconer bestuur stelt voor om in een dergelijk geval de regel “vol = vol” te hanteren en dat 

inschrijving plaats vindt in volgorde van aanmelding. 

 

Het Seconer bestuur gaat ervan uit dat op basis van bovenstaande afspraken geen onduidelijkheid 

meer bestaat omtrent het lidmaatschap van de PV. We staan klaar voor een vruchtbare samenwerking 

met de PV. 
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5. S 
T 

E 

E 

K 
 
Deze foto van een textielvorm 

spreekt meer dan de huidige fatsoensnorm. 
 

Althans, wanneer we debatten proberen te begrijpen, 

gaat het steeds weer over messen slijpen. 
 

Al die steken onderwater, dat tegen schenen geschop, 

daar schieten we geen steek mee op. 
 

Soms heb je het idee: “’Daar is een steekje aan los”, 

dan is weer een deel van de (toekomstige) samenleving de klos. 
 

Sommige uitspraken houden geen steek, 

maar zetten toch bepaalde gedachten in de week. 
 

Met deze steken hebben we mooie versiering, 

voor een eindejaar viering. 

 

Wie werd er in 2015 in de steek gelaten, 

laten we daar met zijn allen over praten. 
 

Voor het volgend jaar, een steek op z’n tijd, met 8784 uren 

kunnen we daar een jaar lang op voortborduren. 

 
©  Herman en Nelie Zoetemeijer 
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Het was op 10 januari precies 35 jaar geleden  
6. 

De grote brand op de 600 unit 
 

Na 35 jaar …….. wel verwerkt maar niet vergeten. 
 
Door Rob van Breda en Arie van Marion 

 
In de winter van 1980 solliciteerde ik naar de functie van Instrument Technician bij BP. De 

raffinaderij was mij al heel vertrouwd omdat ik er via Wescon al een aantal jaren had rondgezworven 

als Analysertechnician. Toen was er nog geen eigen onderhoudsdienst, nu wel.  Ik werd aangenomen 

en zou op 1 februari aan mijn nieuwe baan beginnen. Wij woonden toen nog in Oostvoorne en een 

paar weken voor de “grote dag”, zaterdag 10 januari, werd mijn  aandacht getrokken door een 

alarmsirene en een grote rookwolk aan de noordelijke horizon. Brand bij BP was mijn eerste gedachte. 

Ik sprong in de auto en reed naar de Raffinaderij. Het was toen nog mogelijk om je auto langs de kant 

van de weg (in de bocht) te parkeren en zo deed ik. Echter niet voor lang want de enorme brand was 

nog lang niet onder controle en het was daar ongezond warm. Het leek dan ook verstandig daar niet al 

te lang te blijven staan en ik vertrok weer met de beelden van enorme vlammen en dito 

rookontwikkeling nog vers op m’n netvlies. 
 

Die brand was dat weekend groot nieuws en toen ik de maandag erop op mijn werk kwam (ik werkte 

toen bij Perkin Elmer) werd ik al direct door mijn toenmalige collega’s aangesproken. “Jij gaat toch 

bij BP werken? Joh, die fabriek is net helemaal afgefikt. Dat wordt toch niks man. Waar begin je aan, 

blijf toch lekker hier….” Ik wist echter wel beter. Een unit is nog geen hele Raffinaderij en ik heb van 

mijn toenmalige overstap zeker geen spijt gehad.  
 

Waar ik me op dat moment echter niet van bewust was, was dat vijftig meter van de plek in 

Oostvoorne waar ik toen woonde ook een BP operator woonde die álles met die brand te maken had, 

Arie van Marion. In een vorige Seconer-nieuws hebben we het levensverhaal van Arie al beschreven. 

We schreven toen over de grote impact die de bewuste brand heeft gehad op hem en zijn gezin maar 

we zouden later in een apart artikel nog een keer op de brand zélf terugkomen en dat is met het 

volgende verhaal. 
  

De brand vond inmiddels ruim vijfendertig jaar geleden 

plaats, maar Arie vertelt het moeiteloos alsof het bij 

wijze van spreken gisteren is gebeurd. Het laat weer 

eens zien hoe soms belangrijke gebeurtenissen voor de 

direct betrokkenen dusdanig van invloed kunnen zijn 

dat ze de koers van de rest van je leven bepalen. In het 

vorige artikel was “het nemen van beslissingen” de 

rode draad van het verhaal. In het hierna volgende 

relaas is dit ook het geval. 

 

We laten nu Arie zélf aan het 
woord: 
 

Ja en dan komt er een niet zo’n leuke ervaring op je 

levenspad en dat was de Grote LPG brand op de 600 

unit op 10 januari 1981 in de middagdienst tussen licht 

en donker in. Dit incident zou een heel grote impact op 

mij en mijn gezin gaan krijgen.  
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Op die 10e januari werkte ik als waarnemend Hoofd Operator op de Foster Wheeler units. Zo rond 

halfzes was ik in de controlekamer het Logboek aan het lezen wanneer er een Unit Operator naar 

binnen komt die me in paniek toeschreeuwt; “Arie ik heb problemen met de drainafsluiter van de C4 

waterscheider” Ik pak mijn helm en loop de controlekamerdeur uit en wat je dan in de verte op de 600 

unit ziet ……  Je gelooft echt je ogen niet meer want wat je daar ziet wil je als operator op een 

raffinaderij echt niet zien!  
 

Wetende dat het echt geen stoom is maar vloeibare LPG die zich als een zware deken over de plant 

verspreidt, vergelijkbaar met een zware ochtendmist in een weiland, is het onvoorstelbaar wat er in 

zo’n kort tijdbestek door je hoofd gaat. Hard lopend met de unit operator richting 600 unit, gelijk 

denkend wat zal ik gaan doen, vliegen alle scenario’s door je hoofd. Bij brandweertrainingen hadden 

we vaker films gezien van grote Raffinaderijbranden, dus in je hoofd zie je in gedachten al de ergste 

scenario’s voorbijkomen. 
 

Er stond op dat moment weinig wind waardoor het LPG gas over de betonnen straat vloeide in de 

richting van het laboratorium en het Substation er naast, maar wat we op dat moment niet zagen was 

dat het gas ook in de richting vloeide van de Steam Generator 1001, de wasteheat boiler die op dat 

moment vol in bedrijf stond. In zo’n situatie is je eerste reactie; ‘ik moet zo snel mogelijk die 

drainafsluiter dicht zetten.’ Ik wist waar ik moest zijn omdat ik dat vat zelf al vele malen had 

gedraind. 
 

Het brandde op dat moment nog niet en ik had in een flits nog de gedachte om onder dekking van een 

waterstraal actie te ondernemen, maar dat was totaal geen optie. Het vloeibare LPG expandeerde tot 

een dikke mist over vloer. Inmiddels was ik, lopend met nog twee collega’s, halverwege de 600 unit 

toen ik besefte dat er een beslissing genomen moest worden. Ik realiseerde me dat we ons in de 

gaswolk zouden moeten begeven om bij die afsluiter te komen. Maar ik realiseerde me op dat moment 

ook dat het ergste stond te gebeuren. Ik besefte dat één vonk al genoeg zou zijn voor de ontbranding 

en nam toen de beslissing. Ik zei tegen mijn collega’s “wegwezen hier” en we renden allen zo snel 

mogelijk weg. In mijn herinnering volgde kort daarop een grote explosie in de breedte direct gevolgd 

door een implosie naar boven met daarbij een intense hitte. De gaswolk was ergens op een heet punt 

ontstoken. Later onderzoek gaf aan dat er brandsporen waren gevonden bij de SG 1001. 
 

Ik rende hard de unit uit richting achterkant van het lab, struikelend over een net gegraven geul, nodig 

voor de plaatsing van nieuwe brandwaterkanonnen. Ik rende om het lab richting ingang controlekamer 

en ik begrijp achteraf niet waarom ik zo gelopen ben. Tijdens het rennen zag ik nog dat de vlammen 

tot boven de torens reikten en ook de air-fin banken van de 500 unit werden ingezogen. 
 

Aangekomen in de controlekamer hebben we na een kort overleg als shiftleiding besloten alle unit’s 

met behulp van het nood-shutdown systeem uit bedrijf te nemen. Dit inclusief de CDU 3. Deze laatste 

unit vooral in de wetenschap dat binnen niet al te lange tijd vele leidingen in de pijpenbrug het zouden 

begeven. Door de nood-shutdown en de springende leidingen raakten we ook alle utilitie-

voorzieningen kwijt. Uiteraard werd er alarm “Grote Brand” gegeven waardoor er een arsenaal aan 

brandweer, politie en havendiensten 

te hulp schoten, maar voor mij als 

unit operator gebeurde dat allemaal 

op de achtergrond. Met z’n allen 

waren we druk bezig de 600 unit op 

alle plaatsen waar maar mogelijk 

was in te blokken en veilig te stellen. 
 

Mijn zus heeft nog de hiernaast 

afgedrukte foto genomen vanaf de 

Europaweg, voorbij de bocht kijkend 

in de richting van CDU 1. De foto is 

ongeveer een kwartier na de start 

van de brand genomen en geeft een 

impressie van de hoogte van de 

vlammen.  
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De CDU 3 moest ook veilig gesteld worden. De brand was op dat moment nog steeds heftig en vooral 

groot. Ik herinner me dat voortdurend een soort angst-scenario door mijn hoofd ging, namelijk dat 

door de intense hitte drums of vaten het zouden begeven met olie en gasbranden als gevolg. Gelukkig 

is dat niet gebeurd, met name door de brandweermensen die gelukkig het inzicht hadden om de brand 

niet te blussen maar uit te laten branden tot het gas op was en daarbij met massa’s water de boel koel 

hielden. 
 

In de uren die volgden was je in een roes bezig en had je nog geen last van je emoties, maar aan het 

eind van de brand klapte ik helemaal in elkaar en besefte toen pas dat mijn collega’s en ik er nog 

waren en tot op de dag van vandaag dank ik de Heer daar nog voor. Wat ons als Shift het eerste half 

uur vooral bezighield was of we er allemaal nog wel waren. Was het niet mogelijk, zo vroegen we ons 

af, dat er op het moment van ontbranding nog een collega aan de achterkant van de 600 unit was? Dus 

steeds vragend aan elkaar en afturvend heb je die en die gezien tot we tot de conclusie kwamen dat we 

allemaal lichamelijk ongeschonden waren. Dat was een grote opluchting voor iedereen.  
 

Tijdens de brand besefte je dat er in Oostvoorne ook nog een thuisfront was dat wist dat je op wacht 

was. Ze hadden natuurlijk al het één en ander over de problemen gehoord. Ik kon ze op dat moment 

niet bereiken om te zeggen dat we er gelukkig nog waren. De 600 brand heeft een grote impact 

gekregen op mij en mijn gezin. Het was niet zo zeer de grootte van de brand, maar het gegeven dat je 

zelf onderdeel bent van een brand, zo dichtbij, waardoor je later beseft dat je echt door het oog van de 

naald bent gekropen. 
 

Ja dat was heftig en dan het vervolg. De volgende dag natuurlijk het Politieonderzoek met de vraag of 

er sprake kon zijn van sabotage. Maar ook gewoon het weer verder gaan met je werk en omgaan met 

opgekropte gevoelens waarbij ik zeker menselijke BY-passen heb gebruikt. Omdat de schrik er bij mij 

goed in zat heb ik aan de hoofdoperators gevraagd of ik de 600 unit na de brand als unit operator 

mocht helpen opstarten, puur om mijn unitangst te overwinnen. Achteraf ben ik blij dat ik deze 

beslissing heb genomen omdat het me enorm heeft geholpen bij het verwerkingsproces. Maar ik weet 

dat ik toen wel met knikkende knieën op de 600 unit heb gelopen. 
 

Achteraf gezien is mijn verwerking toch niet goed geweest, ik heb het allemaal te veel zélf willen 

verwerken. Na één en driekwart jaar ben ik alsnog drie maanden uit de running geweest en heb me 

laten begeleiden door Mevrouw Cathy Jansen, de maatschappelijk werker uit die tijd. Door veel 

praatsessies met haar en afstand nemen van het werk ben ik er weer bovenop gekomen. Ik ben nu nog 

steeds dankbaar voor de manier waarop ik toen ben opgevangen. 
 

Arie van Marion.  

 
Een opname van de 

Foster Wheeler area, 

gemaakt in 1967 kort 

na de officiële 

opening van de 

raffinaderij. Op de 

voorgrond, links op 

de hoek, de 

Regasser met daar 

achter de Fuelgas 

mixing drum. Rechts 

daarvan de 100 / 300 

unit ook wel CDU 1 

genoemd en links, 

direct achter de  

Fuelgas mixing 

drum, de 600 unit 

waar zich het drama 

afspeelde. 
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7.    Tussen licht en donker  (31 en laatste) 
 

Door Nico ter Horst 

  

Van bakenstoker tot zee verkeersambtenaar 
 

In de vorige hoofdstukken is in vogelvlucht de ontwikkeling van de kustverlichting beschreven, met 

name van de lichtbronnen en de vuurtorenbouw. De mensen die de vuurtorens bewaakten kwamen in 

dit verhaal vaak onvoldoende “over het voetlichtlicht”, maar hun rol in het proces was zeker van grote 

waarde. 
  

De geschiedenis van de vuurtoren is turbulent te noemen, evenals die van de lichtwachter. Hij moest 

alle technische ontwikkelingen maar ondergaan; van eenvoudig “vuurtje stoken” tot het gebruik van 

steeds ingewikkelder hulpmiddelen en nieuwe materialen. Hij bleef echter altijd: “trouw op post”. 
 

Om hem heen veranderde, groeide en evolueerde alles tot bijna volmaakte eindproducten, maar het 

ging niet altijd even eenvoudig. Het ging gepaard met  kleine en grote menselijke drama’s, zoals de 

tragedie van Argand, de ziekte van Fresnel en de angsten van de wachters tijdens en na de brandende 

toren van Westkapelle. 
 

Er waren ook positieve momenten, zoals toen Fresnel zijn eerste draailicht demonstreerde en 

Bourdelles zijn bliksemlicht voor het eerst in werking stelde. Maar ook de ontdekking dat gietijzer 

zo’n goed bouwmateriaal is voor vuurtorens en het in werking stellen van het eerste elektrische 

lichtschip en de radiobakens. 
 

Vuurtorens en lichtschepen zijn zintuigen voor een aan zee grenzend land. Niets in de  techniek heeft 

zo met de gevoeligste zintuigen, de ogen en de oren te maken, als de voor het navigeren noodzakelijke 

bakens. De lichten moeten branden, want ze staan vermeld op kaarten en gidsen en tegenwoordig 

digitaal; ze zijn de vaste bakens voor de naar een veilige eindbestemming zoekende zeeman. 
 

Vuurtorens stonden in die tijd voor een toonbeeld van menselijke wilskracht en de algemene strijd om 

het bestaan. Om die reden waren beroepen als “lichtwachter, onderhoudsmonteur, 

bebakeningsinspecteur en de kustverlichtingsingenieur” mooie gewaardeerde beroepen. 
 

Buitenstaanders hebben er vaak geen weet van, wat er bij dit beroep kwam kijken en hoe de verdere 

ontwikkeling hierin heeft plaats gevonden. Vroeger was 

vrijwel alle aandacht gericht op het brandend houden van 

het vuur. Nu doet  bij het donker worden, een 

lichtgevoelige elektronische cel het vuurtoren bedrijf op 

gang komen en dooft weer als de  zon opkomt. 
 

Zo lang er mensen de zeeën bevaren, zullen er vuurtorens en 

lichtschepen blijven bestaan. In de lijn van de 

ontwikkelingen zal er naar nóg hogere rendementen worden 

gestreefd, mogelijk het overdag ontvangen licht, ‘s nachts 

weer uitzenden én van goedkopere constructies gebruik 

gaan maken, die minder of nagenoeg geen onderhoud 

vragen.  
 

Niet langer door mensen bezet, maar functioneel van grote 

blijvende waarde. 
 

Bron: Vuurtorens door R. van Veen 

 

 

Vuurtoren West Schouwen of Westerlichttoren 
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Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft tegenwoordig 
een personeelsblad. Wat dat betreft was de Caltex 
Raffinaderij in Pernis zijn tijd ver vooruit. In het 
personeelsblad 
 

   “Caltex Ster”  
 

werd in 1972 het volgende artikel geplaatst, het blad 

heette toen echter  “Chevron Driekleur” 

 

8. 

Kerstbijeenkomst 1971 
 
Op donderdag 23 december 1971 werd in de grote zaal van de cafetaria in de raffinaderij de jaarlijkse 

Kerstbijeenkomst gehouden. De directeur van de raffinaderij zei in zijn toespraak onder meer: 

 

“Hartelijk welkom op deze welhaast traditionele Kerstbijeenkomst. Zoals u bekend is, zijn er ideeën 

geweest om de opzet van dit 

bijeenkomen te wijzigen, teneinde ook 

het voltallige continudienstpersoneel in 

de gelegenheid te stellen een 

samenkomst bij te wonen. Uit de 

desbetreffende algemene mededeling 

hebt u echter kunnen lezen dat dit niet 

heeft kunnen doorgaan. Dit betekent 

echter niet dat we niet verder zullen 

zoeken naar mogelijkheden ook het 

gehele continupersoneel op en voor hen 

geschikte manier in de gelegenheid te 

stellen jaarbijeenkomsten bij te wonen. 

Nieuwe suggesties in deze richting zijn 

reeds door uw OR-vertegenwoordigers 

naar voren gebracht en ik heb hun 

verzocht deze nader uit te werken. Tot 

zover over de Kerstbijeenkomst.” 

 

“Ook gedurende het afgelopen jaar is 

mede dank zij u aller inspanning weer 

het nodige tot stand gekomen of 

ingeleid. Een uitvoerig verslag hierover 

hebt u kunnen lezen in de Chevron 

Driekleur. Al met al kunnen we met 

gepaste tevredenheid terugzien op het 

jaar dat nu bijna ten einde is. Laat dit 

voor ons allen een aansporing zijn ook 

in het komende jaar met nieuwe kracht 

en inspanning in ons aller belang op de 

ingeslagen weg voort te gaan. 

 

In deze geest wens ik u een 

voorspoedig 1972.”   
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Een anekdote ……… 
 

Een ieder van ons heeft na vele jaren raffinaderij ervaring wel eens iets grappigs of 

belangwekkends meegemaakt. Meestal verdwijnen die gebeurtenissen in de vergetelheid. 

Bij de samenstelling van het boek “Tussen Koken en Kraken” stonden de samenstellers 

versteld van de vele verhalen die spontaan over tafel gingen. 

 
De redactie wil die verhalen niet verloren laten gaan. Daarom het verzoek; heeft u ook een 
ervaring die het vermelden waard is, laat het ons weten. 
 
Deze keer laat Jan Bos ons zien dat er op het Botlek depot ook dramatische gebeurtenissen 
voordeden. 
 

  

  

9. ‘n Makkie 
 

Botlek, ergens beging jaren 80, we hadden 

nachtdienst en het was rond 4 uur, nog drie 

uurtjes dan zat ook deze nacht er weer op. Alles 

liep lekker, weinig schepen, geen problemen, 

dus...’n makkie. Op steiger 5/8 was een vrij grote 

lichter gemeld, de naam ben ik kwijt, en deze 

was bezig met afmeren. Ik zat op dat moment in 

de controlekamer toen de intercom ging en Cor 

Hoogenraad in dat ding schreeuwde dat we naar 

het steiger moesten komen want er was iets goed 

mis daar.           Steiger 5/8 op het Botlek depot 

 

André Kloos en ik spoedden ons hals over kop richting steiger 5/8 waar iedereen in paniek was, want 

wat was er gebeurd? 

 

Een jonge Kaapverdiaanse matroos van dat schip was bij het afmeren met een been verstrikt geraakt in 

de staaldraad waardoor op een haar na z’n hele been tot bijna aan z’n lies er af was gekneld. De man 

was aan het leegbloeden en niemand wist op dat moment wat te doen maar dat er meteen iets moest 

gebeuren was duidelijk.  

 

Waar Kloos en ik gelijktijdig de koelbloedigheid vandaan haalden weet ik nu nog niet. We sprongen 

op het dek want de man z’n been hing los en moest zo snel mogelijk afgebonden worden, alleen 

wisten we niet zo gauw waarmee. Uiteindelijk deden we z’n riem af en begonnen daarmee de stomp, 

die er nog vanaf z’n lies aanzat, te knevelen. We draaiden de knevel aan met een steeksleutel, iets 

anders was er zo snel niet voorhanden. Het was een bizarre situatie en we hebben bijna een half uur 

met een gillende, huilende en steeds wegvallende man in onze handen gezeten, overal lag bloed, dit 

vergeet ik nooit meer. We hebben aldoor om beurt de steeksleutel vast gehouden om zo de knevel 

strak te houden zodat het bloeden zou stoppen. Doordat de man bleef gillen en wegvallen werden we 

bijna wanhopig want de tijd begon te dringen, dat beseften we maar al te goed.  

 

Inmiddels waren ook de nodige kijkers gearriveerd. De Havendienst, de Rivierpolitie, een man van 

DCMR (Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond), ze waren er allemaal maar niemand deed of zei 

iets. Alleen de man van DCMR liep te mopperen omdat we hem ook niet meteen hadden gebeld, 

lekker belangrijk op zo’n moment. 
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Op een gegeven moment was daar dan ook eindelijk de ambulance en we haalden opgelucht adem. 

Daarna ging alles heel snel, ik weet daar vrijwel niets meer van. Nadat de ziekenwagen weg was 

begon bij ons de ellende, want we waren natuurlijk hevig geschrokken en kwamen met trillende 

handen en knieën terug in de controlekamer, we waren helemaal van slag. Inmiddels zat ook onze 

nachtdienst er op en was het tijd om naar huis te gaan, maar jammer nou want slapen was er natuurlijk 

niet bij. Om kort te gaan, het beeld van die krijsende man is ons nog heel lang bij gebleven. 

  

In het Zuiderziekenhuis is overigens de man z’n been, na een urenlange operatie, er met succes weer 

aan gezet. Ook heeft hij ooit weer kunnen lopen, zo informeerde zijn familie ons later. 

  

Een bijzondere herinnering aan deze gebeurtenis is dat we nooit maar dan ook NOOIT een bedankje 

of schouderklopje hebben gehad, en dat is wel eens lekker weet je. Van de kapitein van het schip, de 

bemanning, de rederij, van het slachtoffer zelf en van BP, niemand heeft naderhand ook maar iets van 

zich laten horen. 

 

Oh ja, er waren er toch nog twee die ter plekke iets tegen ons hebben gezegd. Dat waren de mensen 

van de ambulance. “Goed gedaan jongens jullie hebben waarschijnlijk z’n leven gered” zeiden ze. 

 

Maar ja ........... die hadden er dan ook verstand van. 
 

Jan Bos 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het Botlek depot met links de steigers 5 tot en met 8, de locatie van het incident.   
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10. 

 

Paasklaverjassen 

 
 

Wanneer:   Woensdag   23 Maart  2016     

.                                  om 19.30 uur aanwezig 

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

Inschrijfgeld:   5,00 € pp. (gepast betalen a.u.b.) 

 

Aanmelden bij: Gijs Hoogland  

                                    T: 010-4712566 of 06-51981140 

                                    E: gijs.hoogland@telfort.nl 

                                    Leen van Adrighem 

                                    T: E377 of 06-28209583 

                                    E: adrighlj@bp.com 

 

De eieren zijn al besteld zodat niemand met lege handen naar huis gaat. 

 

Ook introducees zijn natuurlijk van harte welkom! Wel graag even de namen van te voren 

doorgeven. 

  

Aanmelden  tot Zaterdag 18 Maart 2016. 

 
Met vriendelijke groet en natuurlijk graag tot Woensdag  23 Maart 2016.  
 

Gijs en Leen

mailto:gijs.hoogland@telfort.nl
mailto:adrighlj@bp.com
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11. 
 

 
Personalia 
 

 Met Pensioen : December 2015 D.K. de Vries 

      W.G. Kruit 

      W.D. de Jong 

      C.C. Trampe 

      F. Hoefnagel 

      J.G. van Reeven-Rodoe 

 

   Januari 2016 H. van Randwijk 

      J. de Ruiter 

      C. Vinke 

      K.H. Borsboom 

      G. Kloos-de Graaff 

      P. Grootenboer  

  

 Overleden :  
\  

  18 april 2015, mevrouw G. Bonke-Zevenbergen, in de leeftijd van 92 jaar. 

  4 november 2015, mevrouw W.P. Kweekel-Schreuder, in de leeftijd van 81 jaar. 

  4 november 2015, mevrouw L.P. Spoelstra-Lagas, in de leeftijd van 74 jaar. 

  24 november 2015, de heer A. van Staveren, in de leeftijd van 78 jaar. 

  27 november 2015, de heer J. de Ronde, in de leeftijd van 57 jaar. 

  

 
 

 
 

 

 

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 april 2016. 

Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 maart aan: 

 

Redactie Seconer-nieuws 

 p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927  

e-mail: redactie@seconer.nl 
 

 

mailto:redactie@seconer.nl
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco 
 

 
REDACTIE SECONER-NIEUWS 

 

Piet Bout  Piet van Kessel      Klaas Kuipers           Rob van Breda 

Bestuur Seconer  Scherpenhoek 80      Slotlaan 28              Lumeyweg 49 
Hoefweg 4a   3085 EG Rotterdam     3233 DD Oostvoorne             3231 CD Brielle              
3233 LG Oostvoorne 010 5016851      0181 485797              0181 416364 
0181 482927  Kessel.Pa@inter.NL.net     klaas-ali.kuipers@planet.nl        rjvanbreda@gmail.com 
redactie@seconer.nl  
 

 
 

BESTUUR SECONER 
 
Nico ter Horst, Voorzitter 
Goudenregenplein 226 
3203 BN Spijkenisse 
0181 632418 
voorzitter@seconer.nl 
    

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

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

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

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

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

 
Gerrit Kamperman, IT-zaken ` Gerrit van de Peppel  Casper Diegenbach 
Kraanvogelhoek 12 Straat  Marmot 11 Patrijshoek 28 
3201 HE Spijkenisse  3225 RD Hellevoetsluis     3201 JK Spijkenisse 
0181 626506 0181 310108      0181 610921 
info@seconer.nl gvandepeppel@gmail.com     diegenbach@kayak.demon.nl 
 
 

 

BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Seconer mutaties 
Nieuw lid - Recent gepensioneerd 
www.seconer.nl Klik aan: CONTACT (bruine balk) 

Kies doorgeven: Personalia/adreswijziging/e-mail wijzigen 
of schriftelijk Narcissenstraat 12, 3181 WT Rozenburg 
 
 
● 
 
 

Stichting Pensioenfonds BP 
website: www.pensioenfondsbp.nl 
adres: Stichting Pensioenfonds BP 
 p/a Syntrus Achmea 

Postbus 90170, 5000 LM Tilburg 
Telefoon (09.00-17.00 uur): 013 4622352 
e-mail: pensioenfondsbp@achmea.nl 

 

ASR Levensverzekering N.V. 
Postbus 3500 HB Utrecht  
Tel : 030 - 2574400 

e-mail: www.asr.nl/e-mail 
www.mijnaspensioen.nl/chevron 
 
 
 
● 
 
 
 

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

 

mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:klaas-ali.kuipers@planet.nl
mailto:voorzitter@seconer.nl
mailto:secretaris@seconer.nl
mailto:penningmeester@seconer.nl
mailto:h.g.voorberg@planet.nl
mailto:info@seconer.nl
mailto:diegenbach@kayak.demon.nl
http://www.seconer.nl/
http://www.pensioenfondsbp.nl/
mailto:pensioenfondsbp@achmea.nl

