
 - 1 - 

15 april 2005                                Jaargang 7 - No. 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Toevallig 
 

Net zo veelzijdig en verschillend als de samenstelling van het raffinaderij personeel, is ook 

ons lezers publiek. Er zijn er die hun vakantie rustig doorbrengen op een Spaans of Turks 

strand, een geheel verzorgde cruise in het Caribische gebied boeken of een studiereis maken 

naar Rome, of zoals u in ons vorige nummer hebt kunnen lezen naar Roemenië. Ook zijn er 

oud collega’s die zich voor hun vakantie in gebieden begeven waar normaal gesproken alleen 

blauwhelmen op af worden gestuurd.  

 

Tot de laatste categorie behoort Marijke van den Bos, u weet wel, de dame die jaren lang zeer 

consciëntieus en vaak onzichtbaar haar werk als ambtelijk secretaris van de 

Ondernemingsraad verrichtte, eerst in de BP periode en later voor de OR van Nerefco. Zij 

verrastte ons onlangs met een serie korte impressies van een reis die ze samen met haar man 

Wiert maakte naar de deelstaat Jumma en Kashmir, een gebied waarvoor al jaren strijd wordt 

geleverd door Pakistan en India. Ondanks al dat oorlogsgeweld heeft Marijke daar een 

indrukwekkende reis gemaakt waarvan u op pagina 14 een eerste impressie aantreft. 

 

Het is bij de redactie niet bekend waar onze oud-collega Harry Holzhauer zijn vakanties 

doorbrengt, maar ook van hem ontvingen we een impressie. In dit geval een impressie uit een 

wat verder  verleden  en van een geheel andere orde.  Harry  is voor velen een goede bekende, 
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en ook in zijn geval, niet in de laatste plaats door het werk dat hij in de loop der jaren voor de 

Ondernemingsraad verrichtte. En laat nou toevallig Marijke van den Bos lijdendvoorwerp zijn 

in de bijdrage van Harry. U leest op pagina 23 zijn relaas over boosheid met terugwerkende 

kracht en over een voorval met de toenmalige Groepsondernemingsraad van BP. Naar het 

zich laat aanzien mogen we ons op termijn verheugen op meerdere bijdragen van zowel 

Marijke als Harry. 

 

Niet toevallig 
 

Dat veel lezers zich bij ons blad betrokken voelen bleek ook uit de reactie van Aad van 

Staveren. Hij maakte ons er op attent dat de muurschildering van Dolf Henkes voor de 

ondergang is gered.  Het schilderij waar we als hongerige Pernis medewerkers dagelijks langs 

liepen op weg naar een belegde boterham, is verhuisd naar de Hogeschool Rotterdam. Het 

verslag over de reis die Professor Van ’t Hof naar Kralingen maakte treft u aan op pagina 17. 

Het mag bij de lezers van ons blad als bekend worden verondersteld dat het einde van de 

process installatie op Pernis nabij is. De sloopwerkzaamheden zijn inmiddels in alle hevigheid 

losgebroken. Het is dan ook niet toevallig dat we van Aad van Biezen een artikel mochten 

ontvangen over de voortgang van dit sloopproject. U treft het aan op pagina 19. 

Al met al weer een aantal bijdragen waar we u hopelijk een plezier mee doen en waarvoor we 

de inzenders erkentelijk zijn.  

 
2. Enquête Personeelsvereniging Nerefco 
 

 Gebruik van PV activiteiten door niet actieven 
 

Er is een discussie gaande tussen het bestuur van Senioren Contact Nerefco (Seconer) en het 

dagelijks bestuur van de Personeelsvereniging van Nerefco. Aanleiding tot die discussie is de 

financiële bijdrage die door Seconer voor elke Nerflexer en gepensioneerde aan de 

Personeelsvereniging wordt afgedragen. De Personeelsvereniging is daarbij van mening dat 

Seconer een grotere financiële bijdrage zou moeten leveren omdat de gepensioneerden en 

Nerflexers onevenredig veel deelnemen aan door de Personeelsvereniging georganiseerde 

activiteiten. 

 

Het bestuur van Seconer plaatst een aantal vraagtekens bij deze stelling en heeft met het PV 

bestuur afgesproken dat middels een enquête onder haar leden, het gebruik van de PV 

activiteiten door niet actieven zal worden geïnventariseerd. 

Wij zouden het bijzonder op prijs stellen wanneer u aan deze enquête uw medewerking zou 

willen verlenen, ook wanneer u geen gebruik maakt de Personeelsvereniging en de door haar 

georganiseerde activiteiten. Op de laatste pagina van dit blad treft u daartoe als bijlage een 

enquêteformulier aan. 
 

Wij verzoeken u dit formulier zo spoedig mogelijk in te vullen en voor 11 mei 2005 zonder 

postzegel op te sturen naar: 
 

   SECONER 
   ANTWOORDNUMMER 826 
   3190 VG ROZENBURG 
     

Mede namens de Personeelsvereniging danken wij u bij voorbaat voor de medewerking.  

 

Bestuur Seconer 
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3. PV dagtocht 
 

Met de Nerefco Personeelsvereniging naar Texel 
 

Ook dit jaar wordt er weer een dagtocht georganiseerd door de Nerefco Personeelsvereniging, 

waarbij men kan kiezen uit twee verschillende data, te weten zaterdag 4 juni of zaterdag 11 

juni  2005. 

 

De busreis gaat deze keer naar het eiland Texel, het grootste Waddeneiland van Nederland. U 

treft er Schilderachtige dorpjes met gezellige café’s en restaurants aan, maar ook ruimte en 

ontspanningsmogelijkheden. 

 

De bus vertrekt om 07.30 uur vanaf de parkeerplaats van de raffinaderij in Europoort een rijdt 

via de snelste route naar Den Helder waar we om ongeveer 10.30 uur zullen aankomen. We 

gaan dan aan boord van de veerboot voor de 20 minuten durende oversteek naar Texel. 

Tijdens het verblijf aan boord heeft U de gelegenheid om een kopje koffie te gebruiken. 

 

Nadat we om 11.00 uur op Texel zijn aangekomen maken we een prachtige toerrit over het 

eiland met een bezoek aan de dorpjes Den Burg en De Koog. Zo rond 12.30 uur zullen we 

toer onderbreken voor een koffietafel in Den Burg. 

 

Om 15.00 uur gaan we weer aan boord van de veerboot voor de terugreis. Vanaf de pont 

rijden we door Noord-Holland waarbij we onderweg, om circa 17.45 uur zullen stoppen voor 

een lekker dineetje. Zo rond de klok van 19.15 uur wordt u dan weer terug in de bus verwacht 

waarna we het laatste stuk van de terugreis aanvangen. We zullen dan omstreeks 20.30 uur 

weer terug zijn op de raffinaderij in Europoort. 

 

De kosten voor deze reis bedragen slechts 15 euro per persoon. U wordt verzocht dit bedrag 

over te maken op bankrekening 46.98.65.075 ABN/AMRO Oostvoorne, t.n.v. 

Penningmeester Nerefco Personeelsvereniging. 

 

Schrijf U zo spoedig mogelijk in, dat kan via onderstaande aanmeldingsstrook of telefonisch 

bij W. Coolen, Zwaluwenlaan 468 te Vlaardingen, telefoonnummer 010 4744016. 

 

Uiterste inschrijfdatum: vrijdag 13 mei a.s. 

 

Wij wensen U alvast een fijne dag toe op 4 juni of wanneer u daarvoor kiest op 11 juni.  

 

------------------------------------------------Hierlangs afknippen--------------------------------------- 

 

Inschrijfformulier: 

 

Naam :……………………………………………………………………………………… 

 

Adres :……………………………………………………………………………………… 

 

Postcode / Woonplaats :……………………………………………………………………. 

 

Wenst met …… perso(o)nen deel te nemen op 4 juni of 11 juni 2005.  

(Omcirkelen wat van toepassing is.) 
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4.  Maximum premie Ziekenfondsverzekering 
 

Wanneer u in 1999, als gevolg van de reorganisatie bij Nerefco een WW uitkering heeft 

gehad, dan heeft u tevens de overstap gemaakt van de vrijwillige Ziektekostenverzekering 

naar de verplichte Ziekenfondsverzekering. In dat geval blijft u verplicht verzekerd wanneer u 

overgaat naar het Nerflex pensioen en ook wanneer u de 65-jarige leeftijd bereikt en de 

overstap maakt naar AOW en Ouderdomspensioen. Het gevolg van dat alles is dat bij het 

ingaan van uw AOW, er waarschijnlijk teveel premie voor de Ziekenfondsverzekering wordt 

ingehouden. 

 

Zoals we vorig jaar al schreven, geldt er een maximum aan het bedrag dat u aan de premie 

voor de Ziekenfondsverzekering verschuldigd bent. Voor het jaar 2004 bedraagt de maximum 

premie € 175,62 per maand ofwel 12 x 175,62 = € 2107,44 per jaar.  

 

Op de jaaropgave van de Sociale Verzekeringsbank en van de verschillende Pensioenfondsen 

treft u het bedrag aan dat in 2004 op uw uitkering is ingehouden. Door deze bedragen bij 

elkaar op te tellen kunt u nagaan of er teveel Ziekenfondspremie is ingehouden. Het bedrag 

dat u teveel heeft betaald kunt u terug vorderen door een kopie van alle jaaropgaven, samen 

met een verzoek om teruggave van de door u te veel betaalde premie, te sturen naar uw 

verzekeraar. 

 

 

Reünie 2005 
 

Het bestuur van Senioren Contact Nerefco maakt bekend dat 
de 

 reünie dit jaar zal plaats vinden op 
 

vrijdag 14 oktober 2005. 
 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 

In Seconer-nieuws van juli a.s. volgt nadere informatie en het 
inschrijfformulier.  

 

 
Lang huwelijk 

 

Sommige mensen vragen naar het geheim van ons lange huwelijk. 

Welnu, we gaan twee keer per week naar een restaurant. 
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Een lekker diner, kaarslicht, zachte muziek, misschien wat dansen. 

Zij gaat op donderdag, ik op vrijdag ................ 

5. Pensioenfonds BP Nederland voor advies en uitvoering naar 

Blue Sky Group 
 

Per 1 januari 2005 heeft Blue Sky Group de uitvoering van uw BP pensioenregeling 

overgenomen van de huidige uitvoerder, verzekeraar Aegon. Het contract is afgesloten voor 

een periode van 5 jaar. De opdracht betreft zowel de uitvoering van de pensioenadministratie 

en dus ook de betaling van de pensioenen, als bestuursondersteuning. 

 

Blue Sky Group (BSG) voert sinds 1 januari 2005 de gehele pensioenadministratie van het 

fonds, inclusief de informatievoorziening richting deelnemers en gepensioneerden, het 

opstellen van jaarverslagen en andere verslagstukken. Secretariaatsondersteuning, 

communicatie en vertegenwoordiging naar derden vallen eveneens onder het contract.  

 

Half september 2004 heeft BSG, in overleg met BP, de eerste contacten met Aegon gelegd 

om de overdracht van pensioengegevens soepel te laten verlopen. Inmiddels heeft Aegon de 

pensioenbestanden aan BSG overgedragen en per januari 2005 heeft BSG voor de eerste maal 

de eerste pensioenen betaalbaar gesteld. Met het betalen van de pensioenen zijn een beperkt 

aantal knelpunten naar voren gekomen, maar over de hele linie genomen is deze eerste 

betaling goed verlopen. 

Met de vragen die u heeft over uw BP pensioen kunt u bij BSG terecht. Wij beschikken nog 

niet over de gegevens om alle vragen direct te kunnen beantwoorden, maar doen er alles aan 

om u zo snel mogelijk van een juist antwoord te voorzien. Wij zijn op werkdagen tussen 

08.30 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 020-426 63 10. 

 

Uw pensioen ontvangt u in 2005 op onderstaande data op uw bank- of girorekening. 

    

Maand Betaaldatum 
 

Januari 27 januari 
Februari 24 februari 
Maart  29 maart 
April  27 april 
Mei  27 mei 
Juni  28 juni 
Juli  27 juli 
Augustus 29 augustus 
September  28 september 
Oktober 27 oktober 
November  28 november 
December  21 december 

 

 

Geld lijkt op vet. 
 

Van beide is er genoeg, 
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Maar altijd op de verkeerde plaatsen.  
 



 - 7 - 

6.  Stichting Pensioenfonds BP en de perikelen daarbij 
 

Door Theo Eijkman 

 

Op 4 juli 2001 richtte ik mij voor de eerste keer met een brief tot het Toeslagfonds BP met het 

verwijt dat de belangen van de gepensioneerden van de raffinaderij bedroevend slecht 

behandeld werden. Het gebrek aan voorlichting was een van de punten die daarin genoemd 

werden. 

 

Op mijn brief kreeg ik geen antwoord, ook niet na telefonisch rappel, zodat ik op 21 

september 2001 het maar weer eens schriftelijk probeerde. Op 1 oktober kreeg ik antwoord 

met de verontschuldiging voor de slechte communicatie zowel van de zijde van het 

Toeslagfonds als van AEGON. Tevens werd melding gemaakt van de oprichting van de 

Stichting Pensioenfonds BP per 1 januari 2002. 

 

Op 3 mei 2002 wordt dan de oprichting van de stichting aan de belanghebbenden bekend 

gemaakt met het verzoek schriftelijk in te stemmen met de overdracht van de pensioenrechten 

naar de stichting. Inmiddels had ik het reglement opgevraagd en daaruit trok ik de conclusie 

dat dit een goede zaak betrof. Ik kon dan ook de vele collega’s die mij om advies vroegen 

adviseren om met het voorstel akkoord te gaan. 

 

Het bleef verder stil wat de stichting betrof en bij het bestuur van Seconer vond men dat deze 

stilte wel erg lang duurde. Zodoende schreef ik namens Seconer op 1 september 2003 een 

brief aan de stichting met enige opmerkingen over de verwarring die ontstond door 

mededelingen over de indexering en een eenmalige uitkering tijdens de contactdag in 2003. 

Kernpunt, waren de vragen hoe de vertegenwoordigers van de werknemers gekozen zouden 

worden, of er een jaarvergadering zou gaan plaatsvinden en of er jaarlijks een jaarverslag en 

een jaarrekening gepubliceerd zou worden. 

  

Nu was het mijn plan om te beschrijven wat er daarna gebeurd is, of misschien beter gezegd: 

NIET gebeurd is. Vele telefoontjes en enkele brieven, maar nog steeds geen antwoord op de 

brief van 1 september 2003. Ik zal u verder niet vermoeien met alle details, maar ik zou er een 

Seconer-nieuws mee kunnen vullen. 

 

Inmiddels is er eindelijk een pensioenreglement verzonden. Maar helaas, alleen aan de 

gepensioneerden die vanuit de BP Raffinaderij, dus voor 1989, met pensioen zijn gegaan. 

Wanneer u als werknemer van Nerefco met pensioen bent gegaan dan heeft u pech. Ook al 

hebt u in meer dan 22 jaar een BP pensioen opgebouwd, het reglement van het BP 

Pensioenfonds wordt u niet toegezonden.  

Alleen wanneer u als voormalig BP/Nerefco medewerker voor het bedrag van 25 euro lid 

wordt van de Vereniging van Oud BP-ers, krijgt u het reglement toegestuurd en bovendien 

nog een pensioenkrant die door het BP Pensioenfonds is uitgegeven. 

 

Via onze leden is mij gebleken dat het ook geen zin heeft het reglement schriftelijk aan te 

vragen, daar wordt namelijk niet op gereageerd. 

 

Samenvattend kunnen we dus stellen dat er nog steeds geen antwoord is op de brief van 1 

september 2003 en dat de Nerefco medewerker met een BP pensioen verstoken blijft van de 

informatie waar hij of zij recht op heeft. 
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7.  Een joviale Brabander met een Rotterdams accent 

 

Op bezoek bij Koos Boswinkel 

 

 
Olieadministratie 

Koos Boswinkel is al ruim 20 jaar met pensioen en toch klinkt het stemgeluid van deze 

beminnelijke BP administrateur het Seconer team nog vertrouwd in de oren. Een eerste 

reorganisatiegolf bij BP sleurde Koos mee naar een niet onaantrekkelijke afvloeiingsregeling. 

Ook Nick Stenstra, Chiel Briers, Theo de Jong en o.a. Cees van Sorge hielden het voor gezien 

bij de Europoort raffinaderij. Wij kennen Koos nog van vroeger als een raspaard uit de BP 

stal. Geen luxe paard, maar eentje dat de kar trekt. De olieadministratie was zijn onbetwist 

domein alwaar miljoenen barrels hun administratieve weg vonden door zijn, nog niet 

computergestuurde administratie. Samen met vele anderen hield deze afdeling de raffinaderij 

administratief draaiende. 

“Het was hard werken in die goeie ouwe tijd” vertelt ons de ex administrateur, ondertussen 

een flinke appeltaart aansnijdend, die zijn vrouw ter ere van ons bezoek heeft gebakken. In de 

begintijd van de raffinaderij heb ik wel eens 37 uur achtereen gewerkt. Ik was kapot. Nadat ik 

in de auto was gestapt om naar huis te gaan ben ik op de voorbank direct in een diepe slaap 
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gevallen. Mijn vrouw belde ongerust de portier die me echter niet had zien vertrekken. ’s 

Morgens werd ik door het zonnetje gewekt. Ik ben toen maar weer uitgestapt, heb mijn haar 

gekamd en ben weer aan het werk getogen. Eerst natuurlijk mijn vrouw gerustgesteld en haar 

ervan overtuigd dat ik niet was wezen stappen”. 

 

Zunig 

Koos vertelt verder; “Samen met Peet Potters heb ik de financiële administratie van de 

raffinaderij op poten gezet. Ook kregen Peet en ik alle onkosten declaraties onder ogen. 

Managers die voor anderen een zeer ‘zunig’ regiem hanteerden, bleken vaak voor zichzelf een 

ruime uitzondering te maken. Ik schaamde me soms om hun schaamteloosheid. Zodra de 

fabriek ‘on stream’ ging, kreeg ik de olieboekhouding erbij en dat karwei kwam bovenop 

mijn werkzaamheden op Accounts. De overwerkklok begon toen al stevig te tellen. Mijn 

toenmalige Directeur Dave Johnson  die net zo’n werkezel was en bij nacht en ontij op de 

fabriek kwam kijken, kwam ik soms twee-drie keer tegen en steeds vroeg hij: ’KOUS…., ben 

je er net of ben je er nog!’ Mijn beste baas was destijds Pardoen. Helaas is hij tijdens het 

paardrijden in Oostvoorne overleden. Even daarvoor, terwijl ik bij Buitenlust op 

zondagmorgen een hapje aan het eten was, had ik hem nog ontmoet. Daar heb ik veel weet 

van gehad. Maar ja, c’est la vie!” 

 

De tijd vliegt. 

“Mijn pensioentijd vliegt als stuifzand voorbij”, aldus een nog steeds opgewekte Koos 

Boswinkel. “De tijd verstrijkt momenteel vele malen sneller dan tijdens mijn werkperiode.” 

Ondertussen zwaait de heer des huizes al voor de vierde keer enthousiast naar één van de 

passerende jonge vrouwen, die in het voorjaarszonnetje op weg zijn naar Jumbo of AH, een 

paar straten verderop in Brielle. “Een vriendelijke buurt” zegt Koos opgewekt. Onze 

gedachten radend vervolgt hij: “Ik ben wel oud misschien, maar niet blind, ha ha”, om te 

vervolgen, ”Waar was ik ...... oh ja, de tijd vliegt. Ik heb ook periodes gekend dat de tijd bijna 

stil stond. Dat waren de momenten dat ik in levensgevaar verkeerde. Mijn jonge jaren waren 

dan ook letterlijk, levensgevaarlijke jaren. Dat kwam zo. In 1944 ben ik als jongen van net 18 

in Duitsland tewerk gesteld bij de Deutsche Reichsbahn aan de spoorlijn traject Dusseldorf-

Duisburg. Dit traject werd voortdurend beschoten en gebombardeerd. Bij de zoveelste aanval 

ter hoogte van Buchholz kon onze ploeg ternauwernood vanaf de spoorlijn de bosrand 

bereiken toen de bommen, uitgeworpen door Amerikaanse bommenwerpers, op luttele meters 

van ons neerkwamen. Plat liggend, met mijn hoofd zo dicht mogelijk tegen de stam van de 

boom aan en krampachtig meedraaiend met de bommen-lijn, smoorden de bommen zich in de 

bosgrond. De scherven vlogen over onze hoofden heen, behalve eentje van 90 bij 20 cm die 

zich op een afstand van 50 cm van mijn hoofd in de grond boorde. Ik besloot om de scherf als 

curiositeit mee te nemen naar ons onderkomen, seinhuis GN te Grossenbaum, maar nadat ik 

mijn handen er nog aan brandde, ’t ding was gloeiend heet, heb ik ‘m wat later toch maar in 

de greppel gegooid. Te zwaar en te kartelig. Achteraf bleken de bommen bestemd te zijn voor 

een achter het bos gelegen V-2 afvuurinstallatie, die raketten afschoot naar Antwerpen. Maar 

de bommen misten op een haar na hun doel want het afvuren werd spoedig weer hervat.” 

 

Gedeserteerd 

Na vele jaren heeft het oorlogsgebeuren Koos niet losgelaten want hij vervolgt: “Nadat wij 

van eind januari tot half februari constant onder Amerikaans artillerievuur lagen, tussen elk 

salvo shrapnells lagen 7 minuten, zijn we met 4 man van de Reichsbahn gedeserteerd. Na wat 

omzwervingen werden we in de buurt van Hagen door de politie gearresteerd en overgebracht 

naar het gelijknamige plaatsje, waar we in een cel werden opgesloten. Na een paar dagen 

werden we in een grote groep van ongeveer 100 mannen en vrouw van allerlei nationaliteiten  
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waaronder Russen, Fransen, Tsjechen en Italianen, op transport gesteld naar ‘nowhere’. In een 

voetmars van 15 tot 20 km per dag, slapend in boerenschuren en nauwelijks te eten en te 

drinken, sukkelden we door het Sauerland en arriveerden we in Badsulzoffen. Na een dag en 

een nacht in de stromende regen bij het stationsemplacement gewacht te hebben op de trein, 

werden we in open goederenwagons met 50 personen in een twee dagen durende reis, 

eveneens in  de stromende regen, via Hameln naar Minden gebracht. Uitgesorteerd kwamen 

we in een kamp terecht onder minimale condities. Eind maart weer op transport gesteld 

richting Bremen en reizen zodoende voor de Amerikaanse en Engelse troepen uit. Ik besluit 

om maar weer uit het transport te ontsnappen, maar wordt weer opgepakt door de politie in 

Stolzenau en van daar doorgestuurd naar kamp Steyerberg. Naast ons lager lag een kamp met 

Russische gevangenen. Die zagen kans om de bewakingspost van de Feldgendarmerie te 

overvallen en legden de hand op daar aanwezige wapens, waarmee zij ons en de Duitse 

burgers terroriseerden. 

 

Bijna thuis  

“Dat waren de gevaarlijkste dagen van mijn leven” vat Koos zijn verhaal samen.  “Die Russen 

gedroegen zich op beestachtige wijze. Dagelijks schoten zij, ladderzat, dwars door onze barak 

heen en lagen we plat onder onze kribben. Elke vorm van menselijkheid was hun vreemd. 

Liever praat ik hier niet over. Ik vind het nog steeds een wonder dat ik uit die schietgrage 

chaos ben ontkomen. Gelukkig grepen de Engelse troepen in door de Russische barakken met 

tanks en troepen in te sluiten. Op mijn terugtocht naar huis belandde ik voor de nacht in de 

bedevaartskerk van Kevelaar. Ik sliep in het stro op de gewijde grond van de kerk. Toen ik in 

het ochtendlicht mijn ogen opsloeg keek Maria mij recht in de ogen. ‘Nog even doorzetten 
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Koos’ leek ze me te willen zeggen. Bijna thuis. Ik ben dat moment nooit vergeten. Maar het 

duurde nog tot eind juni voor ik weer thuis de benen op de stoel kon leggen.” 

 

Beschermengel. 

“Door toevalligheden ben ik zo vaak gespaard gebleven, dat een beschermengel wel een 

dagtaak aan mij gehad moet hebben” zegt Koos, en verduidelijkt dat met een paar 

voorbeelden: “Op voedseltocht vanuit Rotterdam naar Reeuwijk werden mijn broer en ik 

onderweg even opgehouden voor een praatje van vijf minuten door een goede kennis van mijn 

broer. In diezelfde vijf minuten zijn een tiental ‘wandelaars’ op voedseltocht en met wie we 

samen in colonne opliepen, door een Engelse jager gemitrailleerd. Als we verder waren 

gelopen, ik had het niet geweten! In Dusseldorf kon ik tijdens het luchtalarm nog net op tijd 

de schuilkelder bereiken. Die schuilkelder kreeg een paar tellen later  een voltreffer van 3 ton 

te verwerken en sloeg een gat van 3 meter in de 4 meter dikke betonlaag….. Ook na de oorlog 

hield de Nederlandse regering mijn beschermengel aan het werk. In Nederlands Indië diende 

ik als militair bij het onderdeel Aan- en Afvoertroepen. Tijdens een konvooirit van Soerabaia 

naar Madioen was ik belast met de beveiliging van het konvooi en had ik mij met mijn 

brenschutter, geïnstalleerd in de laadbak van een truck met als lading onder andere een paar 

benzine vaten! Tijdens de rit begon ik het steeds benauwder te krijgen. Tijdens een rustpauze 

zijn we overgestapt op een andere truck, twee wagens verderop, die met kistjes 

levensmiddelen was geladen. We hebben ons daarop lekker ingenesteld, zij het onder protest 

van mijn brenschutter, die vond het maar niks, die overstap. Na de rust vertrok ons konvooi 

weer en na ongeveer 500 meter liep de door ons verlaten wagen op een landmijn. Door de 

explosie sloeg de achterbrug weg en de benzinedrums vlogen een tiental meters door de lucht 

zonder in brand te geraken. Dat hadden we niet meer naverteld zei mijn – eerder 

tegensputterende brenschutter – geschrokken. Ik kon dat slechts beamen.” 

 

Tanta Anna 

“Mijn zus Rita was ervan overtuigd dat ik al die jaren beschermd ben door mijn overleden 

tante Anna die mij al die jaren vanuit het hiernamaals scherp in de gaten heeft gehouden”, 

aldus weer een andere herinnering ophalend, waarna hij vervolgt: “Mijn enige zus was een 

sterke humorvolle leuke vrouw. Voor de oorlog was zij ‘met de handschoen getrouwd’ met 

een zekere Nils die op Java hoofdvertegenwoordiger was voor een grote Nederlandse 

handelsmaatschappij. In 1938 reisden zij terug naar Europa omdat zwager Nils in Davos 

moest kuren. Na zijn herstel keerden zij terug naar Nederland. Hun geplande terugkeer naar 

Nederlands-Indië viel in het water door de inval van het Duitse leger in Holland. De kans op 

een afreis naar de Gordel van Smaragd leek voor dit echtpaar verkeken. Toch ging het stel 

ondanks de Duitse bezetting, met de tandem op weg naar Zwitserland om van daaruit hun reis 

naar Nederlands Indië voort te zetten. Via een avontuurlijke tocht door België en Frankrijk 

kwam het echtpaar in Zwitserland aan om eind december 1940 en in bezit van een 

diplomatiek paspoort via Italië en Joegoslavië via Varna en een Russische kolenboot, in 

Konstantinopel te geraken. Vandaar via Aleppo en 15 dagen gevangenis, naar Bagdad 

vanwaar een KLM toestel hen naar Batavia vloog. Nederlands Indië was op dat moment nog 

vrij gebied. Bij aankomst gingen ze eerst de cel in omdat zij uit het bezette gebied kwamen. 

Korte tijd later, bij de inval door de Jappen op Java, probeerde mijn zwager per KNILM naar 

Australië te ontkomen. Op het vliegveld Andir was het pikdonkere nacht. De befaamde 

vlieger Smirnoff was reeds eerder vertrokken en werd bij aankomst in Darwin door de Jap 

neergeschoten maar kon toch nog op het strand landen. Een tweede kist zou volgen, het was 

een kwestie van nu of nooit. Inlanders zorgden ervoor om met fakkels de korte landingsbaan 

te verlichten. Mijn zus bracht haar man naar het vliegtuig en nam van hem afscheid omdat de 
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piloot slechts 19 man mee wilde nemen, bang als hij was dat het vliegtuig te zwaar zou zijn 

om te kunnen opstijgen. 

Na een benauwende start trok hij het toestel net over de aan het eind van de baan staande 

bomenrijen heen. Een medepassagier vroeg aan mijn zwager van wie hij afscheid had 

genomen. ‘Dat was mijn vrouw,’ zei mijn zwager. ‘Wat….? uw vrouw…..?’  zei de man 

geagiteerd! ‘Die had er best nog bijgekund, want zo zwaar was ze ook niet, toch!’ Maar 

gedane zaken namen geen keer. Dat ‘volgende toestel’ liet echter vijf jaar op zich wachten. 

De vijf langste en ellendigste jaren van haar leven in het Tjideng Jappenkamp in Batavia. 

Direct na de Japanse capitulatie vloog Nils met een Catalina vliegboot naar Tandjong Priok in 

de (wan)hoop er zijn vrouw terug te vinden. Bij het eerste het beste kamp aangekomen ziet hij 

een sterk vermagerde en schamel geklede vrouw bij de waterpomp aan de ingang van het 

kampement water putten uit een wel. Hij tikt haar op de schouder om naar zijn vrouw te 

informeren. Zij draait zich naar hem toe en hij kijkt in de ogen van zijn vrouw. Met dezelfde 

Catalina vlogen zij terug naar Australië. In de loop van 1946 keerden zij terug naar 

Nederland. Mijn zus is net als vele van haar lotgenoten, deze jaren nooit goed  meer te boven 

gekomen.” 

  

Leen Schreuders 

Inmiddels is het in het leven van 

Koos Boswinkel 1946 geworden. 

“Wij vierden bij ons thuis mijn 20e 

verjaardag, in het volle besef dat 

het toch wel een wonder mocht 

heten dat alle leden van het gezin 

de oorlog overleefd hadden. Op 

deze verjaardag had ik al een leven 

achter de rug van afzien, angst en 

tientallen bijna doodservaringen. 

Maar de vrijheid duurde niet al te 

lang, want in de loop van 1946 

werd ik in militaire dienst 

opgeroepen. Onze regering Drees 

zond mij, met honderdduizend andere jonge jongens, die nog maar net een oorlog achter de 

rug hadden, weer een nieuwe oorlog in.” Van 1946 tot 1950 diende Koos tijdens de twee 

befaamde politionele acties bij de aan- en afvoer troepen in Nederlands Indië. “Graag had ik 

deze jaren overgeslagen, want je draagt de indrukken toch levenslang met je mee. Terug in 

Nederland sprak je niet meer over Indië, men ging over tot de orde van de dag, iedereen had 

het druk met de wederopbouw en het stichten van een gezin. Met lotgenoten op de zaak kwam 

die tijd nog wel eens ter sprake. In het bijzonder denk ik aan wijlen collega Leen Schreuders, 

bunkercontroleur op Pernis en Botlek, met wie ik menig maal op actie ben geweest tijdens 

mijn detachering bij het 1e Regiment Stoottroepen op Midden-Java, niet wetende toen, dat wij 

nog eens collega’s zouden worden.” 

 

Kleinkinderen 

“Nou Koos” zegt Truus Boswinkel met stemverheffing, “ ‘s nachts ging je toch nog vaak op 

patrouille hoor. Overdag bij BP en ’s nachts op patrouille in Indië, dat was een slopend 

bestaan. Ik heb Koos in het begin van ons huwelijk vaak moeten wakker schudden om zijn 

nachtmerries af te kappen.” Truus Boswinkel die het Seconer-nieuws  team ondertussen met 

veel zelfgebakken lekkers verwent kan het weten, want vorig jaar op 21 juli waren Truus en 

Koos vijftig jaar getrouwd. “We hebben ook kleinkinderen” vervolgt Truus het gesprek meer 
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een toekomst gericht karakter gevend. Op het dressoir lachen vanuit een reeks fotolijstjes drie 

vrolijke kinderkopjes ons toe. “Een paar jaar geleden vroeg mijn kleindochter ‘Opa hebt u wel 

eens wat meegemaakt in de oorlog, want we moeten voor school een werkstuk maken over de 

tweede wereldoorlog en de meester zei: Vraag ’t eens aan jullie opa die weet wel wat.’ Deze 

vraag heeft me er toe gebracht om mijn herinneringen uit mijn Arbeits Einsatz periode in 

Duitsland op papier te zetten. Vaak heb ik in de stilte van de nacht achter mijn PC 

herinneringen uitgetypt. Zoals je ziet is het een aardig werkstuk geworden. Vandaag lijkt het 

trouwens wel mijn spreekbeurt.” 

 

Klokkenluiders 

Wanneer de Brielse ‘Lou de Jong’ uit zijn zetel opstaat om deel één van zijn memoires naar 

de boekenkast terug te brengen, grijpt hij pijnlijk naar zijn knie. “Ik heb weer eens last van 

mijn Raffinaderij knie” grijnst hij in onze richting. “Ik heb namelijk mijn linker knie eens op 

de plant zo lelijk tegen een leiding gestoten dat ik er nog last van heb. De leiding van BP heeft 

me trouwens wel vaker pijnlijke momenten bezorgd” vervolgt Koos grinnikend. Deze 

ironische opmerking wordt door Lenie Kruik met een lach geapprecieerd. 

“Mijn gevoel voor rechtvaardigheid wordt door anderen niet altijd begrepen of op waarde 

geschat. Soms leidde dat tot onbegrip bij mijn superieuren. Mijn vader was ook zo’n type. 

Mijn pa werkte als Verificateur Dienstgeleider bij de belastingdienst van Breda. Hij zat vaak 

in het Mastbos achter de smokkelaars aan en kon daar heel spannend over vertellen. Ook 

bekeurde hij op een dag de burgemeester van Breda i.v.m. het niet in bezit hebben van een 

Rijwielbelastingplaatje. Iedere burger werd geacht zo’n plaatje op zijn fiets gemonteerd te 

hebben, dat kostte toen een knaak. Een werkeloze kreeg hem gratis maar dan moest er een 

gaatje ingestampt worden. Pa paste dus gewoon het gelijkheidsbeginsel toe, maar dat nam de 

Edelachtbare Heer niet. Pa werd beleefd verzocht door zijn superieur om de bekeuring te 

vernietigen maar dat weigerde hij te doen. Zo was ie nou eenmaal. Dus werd Pa van Breda 

overgeplaatst naar Rotterdam om in een etage woning aan de Mathenesserdijk te trekken. 

‘Klokkenluiders’ komen tegenwoordig ook voor de rechter terwijl de grote bonzen vrijuit 

gaan. Er is eigenlijk niet veel veranderd” moppert Koos hoofdschuddend. 

Hij vervolgt: “In Rotterdam ging ik naar de MULO in de Grote Visserijstraat. Mijn vriend 

Gerard Eijgenraam was er mijn klasgenoot. Gerard werd al jong de administratieve chef van 

het bunkerdepot in Pernis. Na mijn diensttijd werkte ik eerst bij een Accountantskantoor in 

Schiedam. Maar de zaken floreerden de eerste maanden niet, en zo zocht ik naar ander werk. 

En Gerard kon er best een mannetje bij hebben en zo belandde ik bij Gerard op kantoor van 

het Bunkerstation Pernis, ik geloof als elfde wiel aan de wagen.” Hier zijn we in ons verhaal 

aangeland bij het startpunt van de 33-jarige actieve loopbaan van Koos Boswinkel bij de BP 

organisatie. 

 

Dat je het ff weet 
 

Wanneer een net getrouwd echtpaar de bruidssuite betreedt, doet de bruidegom zijn broek uit 

en geeft deze aan zijn kersverse bruid. ”Trek deze broek eens aan”, beveelt hij haar. Na enige 

verbazing doet ze wat hij zegt, maar merkt dat de broek niet past. De echtgenoot ziet dat en 

zegt: "Heel goed, onthoudt dus dat IK de broek draag en niet jij." 
 

Dan biedt de bruid hem haar slipje aan met de opdracht om ook eens te passen. Hij krijgt het 

slipje echter niet verder dan halverwege zijn rechterbeen. "Ik kom helemaal niet in jouw slipje." 

zegt hij. 

 

"Inderdaad," zegt de bruid "en als je jouw houding niet verandert, dan blijft dat ook zo!" 
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8.  Impressies van een reis door Kashmir en Ladakh (deel 1) 

 
Door Marijke van den Bos 

 

Srinagar 
 

Zacht en ritmisch plonst de peddel in het ondoorzichtige water van het Dal-meer. Ontspannen 

leunen we achterover in de gebloemde kussens van de shirkara, een van de bont versierde 

bootjes die ons naar de overkant van het meer zal brengen.  

 

Het Ministerie van buitenlandse Zaken heeft ons ten sterkste ontraden om door de deelstaat 

Jammu en Kashmir te reizen en raadde ons zelfs àf om Srinagar aan te doen. In 1999 

escaleerde de strijd tussen Pakistan en India om dit gebied met als gevolg, bloedige onlusten 

en veel doden aan weerskanten. Omdat onze reisorganisatie met een logistiek probleem te 

maken had was ons de keus gelaten de reis af te zeggen óf het risico te nemen toch door dit 

gebied te reizen. Het was er de laatste tijd een stuk rustiger en wij besluiten de gok te wagen. 

 

Vanuit Delhi vliegen wij, na uitgebreide veiligheidsmaatregelen, naar Srinagar, waar Salem, 

een aristocratisch uitziende moslim ons met zijn bus opwacht. We komen duidelijk in een 

gebied waar een staat van beleg heerst, om de 50 meter staat een gewapende militair op straat 

en om de 300 meter hekken waar de bus omheen moet slalommen. Roadblocks worden 

aangegeven met zandzakken waarachter ook weer militairen. 

 

We rijden de stad uit en daar ligt het Dal-meer te glinsteren in de zon. Mooi beschilderde 

smalle bootjes met een luifeltje tegen de zon en gordijntjes aan de zijkant, met glinsterende 

kerstslingers en dikke gekleurde kussens liggen aan de kant te wachten om ons over te varen 

naar de houseboat waar we zullen overnachten. Dat er nauwelijks toeristen komen is te 

merken aan de gretigheid waarmee men zijn bootje aanprijst: 

 

“Nice boat, you comfort sir”,  “Lady, you like boat? You sit” 

 

We kiezen voor een shikara met de welluidende naam “Boat of Love”. Zo worden we 

langzaam naar de overkant gepeddeld. Om ons heen varen bootjes met manden fruit en andere 

handelswaar. Een oude vrouw zit gehurkt voorop terwijl een kleine jongen de hartvormige 

peddel in het water steekt. Aan de overkant liggen de houseboats zij aan zij. Ze hebben namen 

als “Starlight”, “Snow View”, “Shangrila” en “Rubany Palace”. Ons onderkomen heet 

“Athena Palace”. Het heeft een ruime waranda met veel houtsnijwerk. Binnen zijn twee 

ruimtes, de een met banken en kussens, de ander is de eetkamer, zowaar met een 

kroonluchter. Je bent een Palace of niet tenslotte. Daarachter liggen de slaapkamers mèt 

badkamertje. De Engelsen hadden het goed voor elkaar indertijd: omdat de Raj hen niet 

toestond grond te kopen voor een buitenhuis in deze mooie vallei, bouwden ze de grote 

woonboten. 

 

Als we onze welkomst chai op de waranda gedronken hebben legt “Mr. Flower Man” bij onze 

steiger aan. Zijn bootje ligt vol bloemen: rozerode zinnia’s, rode gladiolen en grote gele 

dahlia’s. Ik bewonder zijn kleurige collectie maar business is business, hij wordt ongeduldig 

en zegt abrupt “and now my seed!” Voor ik het weet krijg ik zakjes zaad in mijn handen 

gedrukt: “Kashmir flower, very beautiful”. Dat wordt volgend voorjaar een verassing.  
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Wat een tegenstelling met de stad waar het militaire vertoon zo prominent aanwezig is. Hier 

heerst een gewelddadige rust. Geen motorgeronk, alleen het zachte geplons van peddels in het 

water, wat stemmen op de bootjes. In de verte schemeren bergen. Hoog in de lucht laten 

zwarte vogels zich op de wind meevoeren. Niet voor niets heette Srinagar de parel van 

Kashmir. Hier zien we een stukje van haar oude glans.  
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BLACK & WHITE 
 

De reiziger miste de laatste trein, 

En moest toen overnachten 

Hij dronk in de herberg jenever en wijn, 

Om zijn leed wat te verzachten. 

 

Er was maar één kamer, en 't kon hem niet schelen, 

Met een flinke snee in zijn neus, 

Dat hij de kamer met een neger moest delen. 

Er was geen andere keus. 

 

Hij vroeg de waard, hem tijdig te wekken. 

Om half zeven, opgelet! 

Hij moest met de eerste trein vertrekken. 

Toen ging de reiziger naar bed. 

 

Toen hij vast in slaap was geraakt, 

Hebben de stamgasten, zonder maren, 

Zijn gezicht pikzwart gemaakt, 

Zodat er toen twee negers waren. 

 

Hij werd gewekt om half zeven. 

En toen hij voor de spiegel stond te gapen, 

Zei hij "wel heb ik van mijn leven, 

Ze hebben die neger gewekt en mij laten slapen!" 

 

 

Dit is een mop uit de dertiger jaren, auteur onbekend. 

Berijmd door John Van Der Aa, september 1995. 
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9.  Scheikundeles van Henkes verhuist naar de HES 

 
Bron: Rotterdams Dagblad 

 

Hoog door de lucht zeilt een stuk muur. En met de grootste 

kraan van Nederland wordt het gevaarte door het voor de 

gelegenheid opengebroken dak van het nog smetteloze 

gebouw van de Hogeschool Rotterdam op Woudestein 

gehesen. De kunstmatige landing vormt de voltooiing van een 

spectaculair transport van een door Dolf Henkes beschilderde 

muur, voorstellende het scheikundelokaal van professor Van 

’t Hof. 

 

Willem Hoogendijk kijkt tevreden toe als Henkes neerdaalt. 

Het is geen man die zich naar voren dringt, maar binnen het 

gelegenheidsverbond dat de verhuizing van ‘Het 

Scheikundelokaal’ mogelijk maakt wordt de man van Nerefco 

hogelijk gewaardeerd. “Zonder deze man had deze bijzondere 

muur allang in duizend stukjes gelegen”, zegt Rob Crèvecoeur 

van het Instituut Collectie Nederland. Hij is met de redding 

begonnen.  

Korset 

Niet geheel zonder risico had de aannemer Mourik Sevices, de van te voren in een stalen 

korset geplaatste muur, uitgezaagd. Vervolgens ging het per dieplader naar de Nieuwe Maas 

waar de muur onder veel bekijks op een enorm ponton over de Nieuwe Maas naar Kralingen 

werd gesleept. De laatste vijf honderd meter gingen over de weg. Maar dan ontbreekt de 

bestrating, waardoor de dieplader en haar bijzondere lading gevaarlijk heen en weer 

schudden. Dankzij de goede verankering loopt het goed af. Het takelwerk kan beginnen, het 

einde van een ingewikkelde operatie. 

 

De raffinaderij van Nerefco in Pernis wordt op dit moment gesloopt, net als het bijbehorende 

cafetaria. Als een ongewenst kind van een ver familielid leek de ‘Scheikundeles’ ten dode 

opgeschreven. Extra nadeel: het schilderij vormde geen onderdeel van het eigen 

bedrijfsverleden. Nerefco is een joint venture van BP en Texaco. Dolf Henkes maakte het 

schilderij in de jaren vijftig toen de raffinaderij nog van Chevron was. 

 

Hoogendijk, zelf zoon van een kunstschilder: “Ik wist niet wat het schilderij voorstelde. Na 

een stukje in het personeelsblad suggereerde een oudere werknemer dat professor Van ’t Hof 

was afgebeeld. In de encyclopedie trof ik de foto aan die aan de basis van het schilderij heeft 

gestaan. Toen heb ik contact gezocht met de directeuren van Boijmans en de Kunsthal. Die 

brachten me in contact met het Instituut Collectie Nederland die een rapport over het 

kunstwerk heeft opgesteld.” 

 

De inventarisatie gaf de schuchtere aanzet tot de reddingspoging. Rob Crèvecoeur en Frans 

van Borkum onderkenden de cultuur-historische betekenis en wisten Nerefco voor de 

reddingsactie te winnen. De schildering toont inderdaad de Rotterdamse professor Jacobus 

Henricus van ’t Hof in zijn laboratorium, werkend met de scheikundige formule die van hem 

de eerste Nederlandse Nobelprijswinnaar maakte. Hij is vereeuwigd door Rotterdams 

bekendste stadsschilder, prijkend op een muur op Rotterdams grondgebied. 
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Vele partijen eisen nu de eer van deze reddingsoperatie op. Ook het Gemeentelijk 

Havenbedrijf en verschillende aannemers doen een duit in het zakje. Met de verplaatsing is 

een bedrag van bijna 50.000 euro gemoeid. Maar wanneer alle kosten in rekening zouden 

worden gebracht, zou de rekening zijn opgelopen tot 200.000 euro. 

Gerard van Drielen, lid van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam, is in zijn 

nopjes met de aanwinst. “Eén van onze voorlopers was het Van ’t Hofinstituut, een opleiding 

voor laboratoriumpersoneel. Bij ons is het schilderij dus bijzonder op zijn plaats. Het dak 

moest eruit en er is flink extra geheid, maar dat hebben we er graag voor over.” 

 

Speurtocht 

Werd de redding al eerder bezegeld, tot voor kort was het allerminst zeker dat ‘Het 

Scheikundelokaal’ voor Rotterdam behouden zou blijven. De Vrije Universiteit in Amsterdam 

had belangstelling toen de speurtocht naar een adoptieouder in Rotterdam vergeefs leek. 

Totdat ‘oliemannetje’ Teun Blijenberg de directeur van de Hogeschool in contact bracht met 

burgemeester Opstelten. Dat gebeurde in de Kuip, bij de onthulling van de door Chain Advies 

(het bedrijf van Blijenberg) gerestaureerde ‘Voetbaltaferelen’ van Dolf Henkes. “Bij die 

gelegenheid was de zaak binnen drie minuten beklonken”, zegt Blijenberg. 

 

Zijn klus moet eigenlijk nog beginnen. Als de stenen muur is geacclimatiseerd, restaureert 

Chain Advies het schilderij. Over drie maanden is de oplevering. 

 

 

 
 

“De Scheikundeles” van Dolf Henkes, zoals hij te zien was in het cafetaria op Pernis.  
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10.  Slopers verwerken raffinaderij tot schroot 
 

Bron: Petrochem 

 

In 1998 werden de laatste 

installaties van de raffinaderij 

van Nerefco in Pernis 

stilgelegd. De productie werd 

verplaatst naar de locatie in 

Europoort. De joint venture 

van BP en ChevronTexaco 

besloot een koper te zoeken 

voor de oude raffinaderij-

installaties. Er werd een 

voorlopige overeenkomst 

gesloten om de fabriek te demonteren en op transport te zetten naar een locatie buiten Europa. 

Uiteindelijk ging de deal niet door en werd de verkoop vorig jaar geannuleerd. In de tussentijd 

waren de installaties zo verouderd dat de meest verstandige optie was er de sloophamer in te 

zetten. 

 

Indrukwekkend 

Op dit moment wordt de uit 1947 stammende raffinaderij gesloopt. In juni 2004 begon 

hoofdaannemer Mourik Services, samen met Sloopwerken Van Schie met de werkzaamheden. 

‘Iedere dag gaat er wel iets plat’, zegt Dick Hakemulder, projectleider bij Mourik. Een 

rookgaskanaal met een doorsnede van ongeveer zes meter en een lengte van ongeveer tachtig 

meter, komt na een mooie val met een relatief zachte dreun op de grond. Machines die 

misschien wel het meeste weg hebben van prehistorische dinosaurussen, hebben het kanaal 

heel beheerst naar beneden getrokken. Het is een indrukkwekkend gezicht. Hans Stam, 

directeur van Mourik Services is het daarmee eens: ‘Het daadwerkelijke slopen is misschien 

wel het meest spectaculair. Toch is het voorbereidende werk minstens zo belangrijk.’ 

 

Risico-inschatting 

Voor er iets kon worden gesloopt, moesten de installaties zorgvuldig worden schoongemaakt. 

Productieresten moesten worden verwijderd. In de installaties waren nog zwavelhoudende 

producten, katalysatorresten en stikstofverbindingen aanwezig. In het voortraject is zeker 

vierhonderd ton product verwijderd. ‘Samen met Nerefco hebben we de installatie onderzocht 

en het restproduct verwijderd. We hebben pijpen gecontroleerd en units opengemaakt om te 

zien wat er in zat. Alles is drie keer gecheckt. We moeten er zeker van zijn dat er geen 

explosieve atmosfeer heerst als we met een snijbrander gaan werken. En dat staal ook echt 

staal is’, zegt Hakemulder. Van tevoren werd onderzocht wat het effect van de sloop op de 

omwonenden zou zijn, bijvoorbeeld van de nabijgelegen gemeente Hoogvliet. ‘Zouden de 

bewoners stankoverlast kunnen krijgen? Ontstaan er trillingen door de installaties die we 

omver trekken? We hebben daarom risico-inschattingen gemaakt en daar maatregelen tegen 

genomen’, vertelt Stam. Edgard Vervaecke, Pernis restructuring manager van Nerefco voegt 

daaraan toe, ‘We hebben ook bewoners hier uitgenodigd. Zij keken verbaasd rond dat er al 

zoveel gesloopt was. Ze hadden het gewoon niet gemerkt.’ Doordat het voortraject gedegen 

werd uitgevoerd, kon behoorlijk op de planning worden vooruitgelopen. ‘We hadden gepland 

dat de sloopwerkzaamheden twee jaar zouden duren, maar we denken dat we binnen 

anderhalf jaar als klaar zijn’, zegt Vervaecke. 
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Slakkenwol 

Heel belangrijk was het verwijderen van asbest. Toen de fabriek werd gebouwd, was het 

gebruik van asbest heel gewoon. ‘Drie maanden voordat we met de daadwerkelijke sloop 

konden beginnen, hebben we een asbestinventarisatie uitgevoerd. We zijn toen zeker 

zesduizend flenzen tegengekomen met asbestpakkingen. In totaal is al zo’n duizend kubieke 

meter asbest verwijderd. Dat moet allemaal onder speciale asbest condities’, vertelt Ron 

Roggeveen, in dienst als demolition manager bij Nerefco. Een huzarenstukje van het 

sloopproject noemt Dick Hakemulder het verwijderen van de isolerende slakkenwol uit het 

fornuis. Dit materiaal is radioactief en kan niet zomaar worden verwijderd. Het bevindt zich 

tussen de pijpen van het fornuis en de buitenwand. ‘Het oorspronkelijke plan was om de 

slakkenwol van binnenuit weg te halen, zodat de buitenwereld er geen last van zou hebben. 

Dan zou eerst een aantal pijpen onder asbestcondities worden weggehaald en daarna de 

slakkenwol. Maar het bleek dat de pijpen tevens dienden als constructie. Die konden er dus 

niet zomaar uit worden gehaald. Daarom moest het van buitenaf. We hebben er een soort tent 

omheen gebouwd en die in onderdruk gebracht. Daarna zijn de platen ervan af gehaald en 

vervolgens het isolatiemateriaal.’ De Röntgen Technische Dienst (RTD) was steeds betrokken 

bij deze werkzaamheden. Die hield het stralingsgevaar in de gaten. ‘Het was niet alleen een 

veiliger oplossing, het leverde bovendien zestig procent tijdwinst op’, zegt Hakemulder met 

gepaste trots. 

 

Emoties 

Inmiddels is zo’n zestig procent van de fabriek op het terrein gesloopt. Alle downstream units 

zijn weg. Alleen het hart van de raffinaderij staat nog overeind. Het grootste gedeelte van de 

installatie wordt verwerkt tot schroot. Dat vindt zijn weg naar China. Daar is een grote vraag 

naar schroot en staal voor de bouw van nieuwe fabrieken. Als laatste zullen de vier 

schoorstenen worden afgebroken. En dan zal er een einde komen aan anderhalf jaar hak-, 

breek- en snijwerk. Maar  misschien  is  het  nog meer een afsluiting van de periode dat er olie 
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werd geraffineerd. Dit is emotioneel voor Nerefco medewerkers met een lange staat van 

dienst. ‘Menige operator kon zich nauwelijks goed houden toen begonnen werd met de sloop. 

Het leek toch alsof die schaar in hun vlees werd gezet’, zegt Roggeveen. 

  

Een deel van het negentig hectare tellende terrein is inmiddels overgenomen door andere 

partijen. Zo heeft Intergen er een gasgestookte elektriciteitscentrale gebouwd en heeft Argos 

een gedeelte van het tankpark overgenomen. BSI-Inspectorate heeft er een 

marinelaboratorium. Nerefco zelf heeft op de Pernis locatie nog een tankopslag en een 

verladingsinstallatie. Voor de vrijgekomen ruimte zoekt Nerefco samen met het Havenbedrijf 

naar nieuwe partijen. 

 
11.  Rondje Raff. 

 

Meer winst bij BP 
 

De nettowinst van BP is in het vierde kwartaal van 2004 met 61 procent gestegen. Het 

resultaat kwam uit op 3,03 miljard dollar, dat is 2,4 miljard euro. In dezelfde periode in 2003 

was dat 1,88 miljard dollar (1,49 miljard euro). De winststijging is ondermeer te danken aan 

de stijging van de olieprijs. In het vierde kwartaal schommelde de prijs rond 48,27 dollar per 

vat. Dat is 55 procent meer dan in dezelfde periode van 2003. 

Daarnaast is BP in toenemende mate actief in Rusland, dat over grote olievoorraden beschikt. 

Door de activiteiten daar ging de productie van BP met 4 procent omhoog. BP heeft zijn 

dividend over het vierde kwartaal met ruim een kwart verhoogd naar 8,5 dollarcent per 

aandeel. 

 

BP bouwt windpark bij Amsterdam 
 

Op haar brandstoffenterminal in Amsterdam bouwt BP een windpark met een vermogen van 

negen megawatt (mw). Het windpark zal bestaan uit drie windturbines die worden geleverd 

door Vestas, een van de meest toonaangevende producenten van windturbines ter wereld. De 

turbines, de grootste die ooit voor de Nederlandse markt zijn besteld, zijn elk in staat om drie 

megawatt elektriciteit te genereren. De elektriciteit is bestemd voor het Nederlandse 

elektriciteitsnet.  Het project zal voldoende elektriciteit opleveren voor zo’n 5000 

Nederlandse huishoudens en de uitstoot van CO2 met 5000 ton verminderen. 

Het project is een goed voorbeeld van BP’s strategie op het gebied van windenergie, die zich 

richt op de eigen productielocaties. Daarmee is BP in staat om de impact op het milieu te 

verminderen en efficiënt om te gaan met ruimte die reeds gebruikt wordt voor industriële 

doeleinden. Deze formule is al eerder met succes toegepast op de Nerefco raffinaderij waar 

een windpark van 22,5 megawatt in bedrijf is. Als onderdeel van de inspanningen om aan de 

groeiende vraag naar schonere energie te voldoen, blijft BP zoeken naar mogelijkheden om 

dergelijke projecten ook op andere locaties te realiseren. 

 

Opvolging David Moore 
 

Ken Reid, Refinery Team Leader Engineering and Construction heeft bekend gemaakt dat 

David Moore wordt aangesteld in de functie van Refinery COP (Community of Practice) 

Performance Leader. In de functie van Nerefco’s Inspection Team Leader is hij per 1 april 

opgevolgd door Roland Edelenbosch. Roland heeft veel ervaring op het gebied van industriële 
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inspecties en de rol van Team Leader. Over Roland’s vervanging in het Availability Team zal 

binnenkort een beslissing worden genomen. 

 

Benoeming nieuwe Refinery Team Leader Maintenance 
  

Per 1 juni zal Etienne Vollebregt zijn RTL Maintenance functie overdragen aan Peter 

Dijkgraaf.  Peter is voor Nerefco een oude bekende. Hij is tot 1998 bij Nerefco in dienst 

geweest. Dankzij zijn ruime ervaring op het gebied van onderhoud zal hij het ingeslagen 

verbeteringstraject dat door Etienne Vollebregt is ingezet met hulp van zijn Mourik 

ervaringen kunnen voortzetten. 

 

Etienne Vollebregt oriënteert zich intussen op een andere uitdaging buiten Nerefco om zijn 

verdere ontwikkeling en aspiraties tot hun recht te laten komen. Tegelijkertijd blijft hij zich 

inzetten in zijn huidige functie, met de volledige steun van het Refinery Leaders Team. 

Het besluit voor deze mutatie is in gezamenlijk overleg met de Refinery Manager tot stand 

gekomen. 

 

 

12.  PV Tennissectie  -  Activiteiten agenda 2005  
 

    April   Tennislessen 

    20 – 26 juni  Open jeugdtoernooi TC Rozenburg 

Zaterdag overdag  18 juni   Voorjaarstoernooi 

    4 juli – 10 juli  Open senioren toernooi TC Rozenburg 

Vrijdagavond   september t/m maart Hal vrijspelen 

Zaterdag overdag  10 september  Najaarstoernooi 

Zaterdagavond  19 november  Ontmoeting BP-Texaco 

 

 

Oud zeer …………… ook nog na 60 jaar 
 
Mijn neef werkt bij ertsoverslagbedrijf E.E.C.V in Europoort, net onder de rook van de 
Nerefco raffinaderij. Dit bedrijf levert erts aan de Duitse hoogovens in het Ruhrgebied. Dat is 
niet zo vreemd want de staalgigant THYSSEN-KRUPP is eigenaar van deze vestiging. 
 
Voor de wal van dit ertsoverslagbedrijf liggen mammoet-ertstankers met een diepgang van 
wel drieëntwintig meter die in volcontinudienst gelost worden. Mijn neef wil promotie maken 
dus is hij in de Ondernemingsraad van E.E.C.V. gestapt. Op een dag werd de OR van 
Europoort uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek aan het moederbedrijf in de Heimat. 
De datum voor deze samenkomst in Duitsland was echter een beetje ongelukkig gekozen 
namelijk de 4e mei, op dodenherdenkingsdag. 
 
Om commentaar van de OR-leden vóór te zijn heeft mijn ijzererts-neef de organisatie in 
Duitsland  Angerufen/gebeld en uitgelegd dat de 4e mei een symbolisch anti Duits karakter 
draagt in verband met de Nederlandse dodenherdenking  van de Tweede Wereldoorlog. 
   
Aan de andere kant van de lijn werd verontwaardigd gereageerd met de woorden: 

“Wij hebben óók veel slachtoffers te betreuren!” 
Opgewekt antwoord mijn neef “Weet ik, maar dat vieren wij altijd een dag later……” 
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13.  Boosheid met terugwerkende kracht 
 

Door Harry Holzhauer 

 

 
Gisteren (10 februari 2005) ontmoette ik een oud collega van Nerefco. (Piet van 
Kessel). 
 
Piet is  een van de redacteuren van het blad Seconer-nieuws en blijkt nog steeds 
geïnteresseerd in het wel en wee van Nerefco. Mij zien ze daar voorlopig niet meer 
terug, ik heb aan die tijd naast goede ook nogal wat nare herinneringen. 
 
Piet raadde mij aan om hier wat over te schrijven, wellicht ben ik niet de enige die dit 
soort ervaringen met zich meedraagt. Hoewel sommige herinneringen nog steeds 
pijn doen, vond ik Piet’s  idee nog zo gek niet en ik ga u hierna om te beginnen 
verslag doen van een staaltje hufterig gedrag van de toenmalige voorzitter van de 
OR Amsterdam. 

 
 

 

Informeel etentje 

De gebeurtenissen dateren van voor de Nerefco-tijd toen we nog BP Europoort en BP 

Amsterdam waren. Zelf was ik toen voorzitter van de Ondernemingsraad van BP Europoort 

en tevens voorzitter van een Groepsondernemingsraad (GOR) die bestond uit 

vertegenwoordigers van de OR Europoort en de OR van Amsterdam. De voorzitter uit 

Amsterdam ontpopte zich geheel onverwacht als een machtsbeluste manipulant die er 

kennelijk plezier aan beleefde zoveel mogelijk zaken in de war te schoppen. 

 

Even een voorbeeldje vooraf: De hoofddirectie had als een sympathiek gebaar beide 

ondernemingsraden uitgenodigd voor een informeel etentje te Amsterdam, om elkaar wat 

beter te leren kennen. Nou, dat is dan ook gebeurd! Nadat de namen van de deelnemers waren 

doorgegeven kreeg ik de OR voorzitter uit Amsterdam aan de telefoon. 

 

“Die mevrouw Van den Bos hebben jullie ook opgegeven maar die mag er niet bij zijn.” 

“Dat is onze ambtelijke secretaris van de OR, het is een informeel gebeuren en bovendien de 

uitnodiging komt van de directie, dus waar bemoei je je mee? ” 

“Als zij meekomt dan komen wij uit Amsterdam niet naar dat diner, want ambtelijk secretaris 

of niet, het is geen officieel gekozen OR-lid.” 

“Als Marijke niet mee mag dan komen wij niet naar Amsterdam, dan zullen we het af moeten 

zeggen. ” 

“Ok, zeg maar af. ” 

 

En zo gebeurde! 

 

Cursus 

Zoals u misschien nog wel weet gaan ondernemingsraden minstens eenmaal per jaar op 

cursus, dus zo ook de GOR. Voor de GOR was er een cursus georganiseerd in Noordwijk aan 

Zee. Op die bewuste dag waren er dus groepjes GOR-leden van Rotterdam en Amsterdam 

afgereisd naar Noordwijk. Alles uiteraard op kosten van de zaak. Ik zeg dit zo omdat zo’n 
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cursus compleet met een dure cursusleider en de kosten van de accommodatie al gauw in vele 

duizenden guldens loopt. 

 

De cursus ging van start en de cursusleider begon met het aansnijden van het eerste 

onderwerp. De man was nog geen half uur bezig toen de voorzitter uit Amsterdam uitriep: 

 

“Nou moet je toch eens kijken hoe het hier toegaat” 

De cursusleider stopte verschrikt en vroeg uiteraard “Wat gaat er niet goed meneer?“ 

“Dat zeg ik niet.” 

“Maar meneer toch, als je niet zegt wat er volgens jou niet goed gaat, dan kan ik er ook niets 

aan doen.” 

“Kom op meneer, wat gaat er niet goed? ” 

“Dat zeg ik niet.” 

“Maar dan kunnen we niet verder en zullen we moeten stoppen.” 

“Dan stoppen we maar want ik zeg niets.” 

 

En zo zaten we na nog geen uurtje cursus weer in de auto. Dat er veel geld over de balk werd 

gegooid interesseerde deze eikel geen ene moer. Diende dit hufterig gedrag een geheime 

agenda? Ik heb het nooit begrepen. 

 

Harry Holzhauer 

Email: Holzhauer@12move.nl 

 

 

14.  Schoorsteenvegen 
 

Door John Van Der Aa 
 

In de gemeente Etterbeek (Brussel) bevindt zich een reeds lang voor de eerste wereldoorlog 

gebouwde cavaleriekazerne, die thans wegens gebrek aan paarden wordt gebruikt voor het  

onderbrengen van dienstplichtige militairen. De kazernegebouwen zien er ouderwets uit, met 

hoge verdiepingen en een puntig leien dak, met om de twee kamers een dakvenster. De 

hoogte van het dak is ongeveer vier meter, de schoorstenen steken daar minstens een meter 

bovenuit. 

 

Het was winter en bitter koud. In de kamer, waarin ik met veertien andere muzikanten 

verbleef, stond een heel grote kachel, die niet in staat was om de temperatuur op een 

aanvaardbaar niveau te brengen. Dit was niet de schuld van de kachel; er waren wel 

steenkolen, maar nergens was aanmaakhout te vinden. Als we al enig hout hadden, was dat 

meestal drijfnat en was veel papier nodig om de brand erin te krijgen. Het papier was meestal 

onvoldoende, bovendien trok de kachel heel slecht, waardoor de kamer dikwijls vol rook 

kwam te staan en de kachel uit ging. 

 

Omdat het zo niet langer kon, besloot ik er wat aan te doen. Op de gang bevond zich een kast 

met emmers, bezems, schoonmaakmiddelen en dergelijke. Achterin de kast had ik een ijzeren 

bal met een ketting en een bos touw zien liggen en het leek me duidelijk, dat deze artikelen 

waren bedoeld voor het vegen van schoorstenen. 

 

Het beklimmen van een nat leien dak is moeilijk met laarzen of sokken aan, dus moest ik 

blootsvoets op weg. We openden het dakvenster, ik klom eruit en met het touw tegen het dak 

mailto:Holzhauer@12move.nl
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op, tot bij de schoorsteen. Vanuit de kamer werd de ijzeren bal in de dakgoot gelegd en met 

het touw trok ik de ketting met de daaraan bevestigde bal omhoog. Met brandend papier werd 

ons rookkanaal gelokaliseerd. 

 

Met enige moeite kreeg ik de zware bal in de schoorsteen en vierde de ketting. De bal 

ontmoette geen weerstand, maar daar ik een obstakel verwachtte bleef ik vieren tot de ketting 

op was, waarna ik ook het touw in de schoorsteen liet zakken. En ja hoor, de bal stuitte ergens 

op. Ik haalde hem enkele 

meters op en liet hem toen 

schieten. 

 

Mijn werkzaamheden werden 

gestoord door luid getier op de 

begane grond. Mijn collega's 

aan het dakvenster 

waarschuwden, dat de 

compagnie sergeant-majoor 

(csm) onderweg was. Ik 

haastte mij, de bal naar boven 

te halen en toen deze boven 

was, was de csm ook boven. 

Hij zag er nogal stoffig uit en 

was zo kwaad en buiten adem, 

dat hij slechts met 

onderbroken lange uithalen 

zijn bekende repertoire van 

obsceniteiten kon voordragen. 

Hij beschuldigde mij er 

terloops nog van, kortgeleden 

een gele lawine op gang te 

hebben gebracht, maar hij kon 

dit de volgende morgen op het 

rapport bij de commandant 

niet hard maken. 

 

Het kantoortje van de csm was 

voorzien van een kacheltje, dat bestond uit zes los op- en inelkaar passende gietijzeren ringen. 

De bovenste ring was voorzien van een deksel en een schoorsteenaansluiting en de onderste 

had een kleine asla en drie poten. De pijp tussen het kacheltje en de schoorsteen was veel te 

lang en dit was vernuftig opgelost door de pijp wat verder in de schoorsteen te schuiven. De 

bal was op de kachelpijp gevallen, waardoor het bovendeel van de kachel naar boven vloog, 

waarbij enkele ringen losraakten en gloeiende kolen op de plavuizen terecht kwamen. 

 

De man was er niet vrolijk van. Hij hielp me eigenhandig en ruw uit de dakgoot. Ik trok mijn 

laarzen over mijn blote voeten en moest mee naar beneden om de rommel op te ruimen en het 

nog hete kacheltje weer inelkaar te zetten. De man scheen iets tegen mij te hebben; toen alles 

klaar was ging ik alsnog op het rapport. De volgende morgen bij de commandant kreeg ik vier 

dagen "politiekamer", dat is overdag normaal dienst doen en avond en nacht in het cachot 

doorbrengen. Het was daar redelijk comfortabel, lekker warm en met eigen toilet.  
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15.  Olie, olie en nog eens olie (deel 17) 
 

Benzine 

De lichtste delen van de aardolie hadden tot nu toe weinig toepassing gevonden. In 1892 werd 

in ”Meyer’s Konversations Lexikon” geschreven dat ‘Benzine een mineraal terpentijn 

(verfverdunner) is en een geneesmiddel tegen schurft en maagkwalen’! Er waren toen al wel 

soldeerbouten en oliestellen die op benzine werkten, maar het verbruik was minimaal. Ook 

had men proeven genomen om er stadsgas mee te verrijken. Sinds 1820 werd stadsgas 

gemaakt door stoom door gloeiende cokes te blazen, het zo ontstane ‘watergas’ had echter een 

lage verbrandingswaarde. Intussen was ook de benzinemotor ontwikkeld. In 1894 was daar 

door Street een patent op genomen. De successen van de heren Otto en Diesel brachten de 

verbrandingsmotoren op de weg. 
 

Dieselmotor 

Rudolf Diesel, geboren op 18 maart 1858 te Parijs, verhuisde naar het Beierse Augsburg en is 

in Munchen werktuigkunde gaan studeren. Diesel had het plan een motor te ontwikkelen met 

een veel hoger rendement dan de stoommachine. Op 28 februari 1892 werd Diesel patent Nr. 

67207 verleend. In een Augsburgse Machinefabriek werd een prototype ontwikkeld en in 

1894 liep dit prototype voor de duur van 1 minuut. Na experimenten met poederkool en 

dierlijk vet, bleek de Dieselmotor het beste te draaien op petroleum en later op diesel. 
 

Benzinemotor 

Intussen was ook de benzinemotor ontwikkeld met als gevolg dat ook de automobiel een 

stormachtige ontwikkeling doormaakte. Fabrieken van Benz, Horch, Adler, Rolls Royce, de 

Dion Bouton, Peugeot en Panhard begonnen “benzinewagens” bij honderden te produceren. 

De race van Parijs naar Peking in 1907 vestigde de aandacht op dit nieuwe vervoermiddel. 

Het verbruik van motorbenzine steeg alleen in Engeland al van 30.000 ton in 1904 tot het 

viervoudige in 1908. De vraag naar benzine steeg zo snel, dat producenten in Roemenië, 

Rusland en Sumatra er nauwelijks aan konden voldoen. Voor de Indonesische aardolievelden 

was de opkomst van de benzine een uitkomst. De Sumatraanse aardolie had dikwijls een 

benzine gehalte van 50%. Met de nieuwe benzinesoorten, stookolie en de toenemende 

hoeveelheden asfalt-bitumen, gemaakt uit aardolieresidu als concurrent van de natuurasfalt 

van Neuchatel, Seysel en Trinidad, beschikte de aardolie-industrie nu over een groter aantal 

marktproducten dan in de dagen van “Kolonel Drake” het geval was. 
 

Kustmatige aardolie 

In Duitsland begon ene heer Bergius in 1913 om zwaar aardolieresidu, met turf en bruinkool 

door middel van waterstofgas bij hoge druk en temperatuur om te zetten in “kustmatige 

aardolie”. In 1934 werd volledig ‘syntetische aardolie’ gemaakt volgens het “Fischer-

Tropisch” procédé (Kogasin) uit cokes, lucht en water. Beide procédé’s zijn nauwelijks 

concurrerend met de natuurlijke aardolie te noemen. 
 

De eerste wereldoorlog. 

Na het uitbreken van de vijandelijkheden in 1914 werd al spoedig het belang van benzine en 

stookolie voor de oorlogsvoering duidelijk. Het werd een gemechaniseerde oorlog van 

automobielen, trucks, tanks en vliegtuigen. De aardolie was een strategische grondstof 

geworden. De productie van kolen en aardolie steeg met 4% per jaar tot respectievelijk 

1.469.000.000 ton en 290.000.000 ton in 1938. In de twintig volgende jaren nam de productie 

van aardolie toe tot het drievoudige, terwijl er in 1959 maar 50% meer kolen werden 

gedolven. 
 

Nico ter Horst 
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16.  Personalia 
  

  

 Met Nerflex   :  Januari 2005 H.I. de Ruiter 

       R. Borkent 

         

   Februari 2005 P.C.J. van Yperen 

    J.H. van der Weijden 

    J.A. Nieuwenhuize 

    H.T. Scholten 

    

   Maart 2005 H. Wijckelsma 

    J.T. Bijl 

    J. van de Graaf 

 

   April 2005 A. van Spronsen 

    T. van de Kaay 

    J.V. Geerlings 

    

 Met Pensioen : Februari 2005 H. den Breejen    

 

   Maart 2005 W. Coolen 

    J. van Breugel 

 

  April 2005 A.J. Hart  

    

    

Overleden     :  13 januari 2005, de heer J.A. (Jan) Mazurek.    
    4 april 2005, de heer A.M. (Ton) Oers, in de leeftijd van 69 jaar. 

      

 

 

 

 
GIDSEN GEZOCHT 

 
Het Educatief Informatie Centrum in Rozenburg zoekt oud medewerkers van NEREFCO die een 
aantal malen per jaar als gids willen helpen bij de rondleiding van leerlingen van VMBO, MBO, HAVO 
of VWO bij Nerefco. 
 

De rondleiding begint in de filmzaal waar de leerlingen een film over Nerefco te zien krijgen. Daarna 
volgt een rondrit over het terrein en een bezoek aan één van de controlekamers. 
 

Als u meer wil weten neem dan contact op met: 
de directeur van het Educatief Informatie Centrum, mevrouw Joke Bronsing, telefoon 0181 296026 of 
met Nico ter Horst, Nerefco-gids van het Educatief Informatie Centrum, telefoon 0181 632418.   
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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 

 n_horst@hetnet.nl  kooylandt@hetnet.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 

 bsroos@hetnet.nl      010 4851692 

         th.eijkman@hetnet.nl 

 

 

Piet Bout   Huib Marsman  Piet van Kessel  

 Redactie Seconer-nieuws IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws

 Hoefweg 4a   redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80 

 3233 LG Oostvoorne  Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  

 0181 482927   4325 BW Renesse  010 5016851 

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

    marsman@zeelandnet.nl     

 

 

      

CONTACTPERSOON PERSONEELSZAKEN 

 

 Ad van ‘t Zelfde  C.A. de Wolf 

Telefoon 0181 250389  Doorgeven van mutaties 

Postbus 1033    Telefoon 0181 250357 

3180 AA Rozenburg  Postbus 1033 

ZelfdeAH@BP.COM  3180 AA Rozenburg 

 

  

 

 HUISBEZOEK  
 

Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok 

 
 

 

 

mailto:kooylandt@hetnet.nl
mailto:th.eijkman@hetnet.nl
mailto:BoutPietK@hetnet.nl
mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:ZelfdeAH@BP.COM
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Postzegel 

niet 

nodig 
 

 

 

 

 

 

 

SECONER 
 

 

ANTWOORDNUMMER 826 
 

3190 VG ROZENBURG 
 

 

 


