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We gaan weer varen !

Laat je verrassen door SECONER en Rederij Fortuna.
Noteer maandag 26 september 2016 in je agenda want die dag
ligt de “Marlina” vanaf 09.30 uur te wachten op de deelnemers van
de Seconer Reünie aan de Veerhaven in Spijkenisse.

Het aanmeldingsformulier tref je aan in het juli nummer.
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Seconer Reünie 2016
1.

Je kunt het niet iedereen naar de zin maken
Door Piet Bout
Met bovengenoemde stelling in het achterhoofd zoekt het Seconer bestuur, bij het selecteren van een
leuke locatie voor de jaarlijkse reünie, zoveel mogelijk naar afwisseling. Om een paar voorbeelden te
noemen; zo was de reünie in de Efteling van vorig jaar een leuke afwisseling met de bijeenkomst die
we een jaar eerder in het Louwman Museum in De Haag mochten organiseren. En ons bezoek aan
Madurodam in 2013 riep bij velen van ons weer leuke herinnering op aan een nog niet zover verleden.
Gezien het aantal deelnemers dat we steeds mogen begroeten en de leuke reacties die ons tijdens en na
afloop van een reünie ten deel vallen menen we te mogen stellen dat we het de bezoekers van de
reünie redelijk naar de zin hebben gemaakt en ook wat betreft de afwisseling aardig geslaagd zijn.
Maar in de loop der jaren heeft de ervaring ons geleerd, willen we als bestuur records boeken wat
betreft het aantal inschrijvingen, dan moeten we gaan varen. Dat bleek, net als in voorgaande jaren,
ook in 2012 weer het geval toen we met de “Marlina” van Rederij Fortuna een prachtige tocht
maakten door het Rotterdamse havengebied en terloops een bezoek brachten aan het in dat jaar
geopende nieuwe raffinaderij kantoor.
Het zal u dan ook niet verbazen dat we tijdens het brainstormen voor de reünie van 2016 weer gingen
denken aan een leuke boottocht. Zo’n dagje varen stelt de deelnemer in staat om weer eens gezellig bij
te praten met de voormalige collega’s, dat alles in een leuke sfeer met veel aandacht voor de
inwendige mens.
Zoals u op de voorpagina heeft kunnen lezen, hebben we net als in 2012, ook dit jaar het prachtige
partyschip de “Marlina” weten te charteren en wel op maandag 26 september 2016. De
deelnemers worden die dag zo rond 09.30 uur verwacht bij de aanlegsteiger van rederij Fortuna aan de
Veerhaven in Spijkenisse. Vervolgens vertrekken we klokslag tien uur voor een tocht waarvan we op
dit moment nog niet te veel willen vertellen. Maar wat we u wel al vast kunnen verklappen is dat we
net als in 2012 halverwege de tocht, nadat u van een heerlijk lunch buffet heeft kunnen genieten, van
boord zullen gaan. De deelnemers hebben dan de gelegenheid om de benen te strekken en te genieten
van veel natuurschoon, maar bent u minder goed ter been, dan valt er ook genoeg te genieten.
Maar in de loop van de middag gaan we natuurlijk weer aan boord voor een drankje en een hapje
waarna het fameuze diner buffet van rederij Fortuna ons zal worden
aangeboden. Zoals gebruikelijk sluiten we de dag af met het dessert
buffet. Inmiddels is de haven van Spijkenisse dan al weer in zicht en
zal de klok ongeveer 21.00 uur aanwijzen.
De laatste jaren was het voor ons een vertrouwd gegeven dat de
organisatie en begeleiding van de Seconer reünie werd verzorgd door
Karin de Man. We gingen het als een vaststaand gegeven beschouwen
dat alles tot in de puntjes werd verzorgd en dat we als bestuur
blindelings op haar konden vertrouwen. Tot onze teleurstelling heeft ze
echter, om persoonlijke redenen, het besluit genomen om dit jaar de
opdracht van Seconer niet te accepteren. We respecteren natuurlijk
haar besluit en willen langs deze weg onze welgemeende dank
uitspreken voor hetgeen ze de afgelopen jaren voor Seconer heeft
betekend. De hiernaast afgedrukte foto is gemaakt tijdens de door
Karin verzorgde reünie van 2012.
De organisatie en begeleiding zal dit jaar in handen zijn van Piet
Timmers.
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2.

Sociaal Fonds :
Nieuw bestuurslid en website
Sinds 1 januari heeft het Sociaal Fonds een nieuwe bestuurslid, André Schipper, die voor ons de
website zal verzorgen. Bonnie Mutsaers van Team Terminal heeft een nieuwe betrekking en heeft
geen deelname meer in het bestuur. Wij heetten André van harte welkom en bedanken Bonnie voor
haar inzet.
Sinds kort is het Sociaal Fonds terug te vinden op internet op de website www.sociaalfondspernis.nl.
Het Sociaal Fonds is een vereniging die bestaat uit BP, Chevron, Team Terminal en Texaco en
verricht uitkeringen aan de leden volgens vastgelegde voorwaarden. Elke actieve BP medewerker kan
zich aanmelden als lid en hierbij behoren automatisch ook de eventuele partner en inwonende
kinderen tot 18 jaar. Vergoedingen vinden plaats conform de vastgelegde voorwaarden voor onder
andere brilmonturen of brillenglazen, contactlenzen, tandheelkundige hulp of orthopedische
hulpmiddelen zoals steunzolen.
Actieve BP medewerkers kunnen lid worden door het aanmeldingsformulier in te vullen en toe te
sturen naar HR Services Capelle aan den IJssel of digitaal naar hrservicesbprr@bp.com.
Gepensioneerde BP medewerkers die voor 1 januari 1990 met pensioen zijn gegaan en alsnog lid
wensen te worden kunnen het aanmeldingsformulier downloaden van de website. Na 4 maanden
lidmaatschap worden aanvragen voor vergoedingen in behandeling genomen.
Betaling van het lidmaatschap voor gepensioneerden vindt plaats middels een machtigingsformulier
waarvan inhouding plaatsvindt halverwege februari. Indien lidmaatschap later aanvangt dient u zelf
het openstaande bedrag van de komende maanden € 4,54 per maand over te maken naar het Sociaal
Fonds. Het daarop volgende jaar wordt automatische incasso van kracht.
Met vriendelijk groet, Nic Wortelboer – voorzitter
Esther Pinster-Klaver – secretaris

3.
Dank voor :
“Tussen Licht en Donker”
Aan alles komt een eind, dus zitten we de volgende uitgave in het donker aan de kust.
Na 31 afleveringen geen 'Tussen Licht en Donker' meer. Ik ben inmiddels door jouw
vuurtorencursus al aardig vertrouwd geraakt met het verschijnsel ‘vuurtoren’ met zijn
Fresnel lenzen en boogvonklampen.
Als ik in een museum een verhaal over vuurtorens tegenkom, bijvoorbeeld op de
klokkenzolder van de toren van Goedereede, dan kijk ik daar met meer belangstelling
naar dan vóór jouw 31 afleveringen omdat ik er nu meer over weet.
Mooie afsluiting trouwens, de mens verdwijnt uit het vuurtorenlandschap, ingehaald
door techniek en satellietverbindingen.
Heb je vaste bijdrage altijd met plezier gelezen.
Piet van Kessel
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4.

BP Pensioenfonds
Door Jan Nieuwenhuize

De toekomst van het pensioenfonds
Een update
BP is nog steeds druk bezig met de voorbereidingen van de
overgang naar het Europees pensioenfonds in België. In
januari berichtten wij u hierover. We gaven aan in de eerste
maanden van 2016 uitsluitsel te kunnen geven, maar de
goedkeuring van de Belgische en Nederlandse
toezichthouders laat nog op zich wachten. Daarom geven we
jullie hierbij een korte update.

Intensief contact met toezichthouders
De afgelopen maanden is er intensief contact geweest met de Nederlandse en Belgische
toezichthouders. Deze gesprekken verlopen positief en er worden goede vragen gesteld. We merken
dat de toezichthouders alle documenten in detail doornemen om een weloverwogen beslissing te
kunnen maken. Dit kost wat meer tijd.

Waarom wil BP over naar België?
BP wil vereenvoudigen en verder standaardiseren. Daarom brengt BP de pensioenen in Europa zoveel
mogelijk op één plek onder. Dan is er op een aantal terreinen minder lokale deskundigheid per land
nodig bijvoorbeeld op het gebied van bestuur en vermogensbeheer. Dat is efficiënter en levert
besparingen op. Ook de risico’s op een tekort worden kleiner.
We verwachten in de komende maanden een positief antwoord te krijgen van de toezichthouders.
Zodra wij dat positieve antwoord hebben ontvangen, zal de overgang naar het Europees pensioenfonds
snel plaatsvinden. Er wordt dan een brief met meer uitleg naar alle deelnemers over de overgang
verstuurd. Tevens zorgen we ervoor dat meer informatie op de website van het pensioenfonds
beschikbaar is.

Performance beleggingen en dekkingsgraad
De dekkingsgraad van het Pensioenfonds BP is per 31 december 2015 uitgekomen op 107.0%.
Begin van het jaar was deze 106.9%.
Door de premiebijdragen en een vrijwillige bijdrage (ongeveer € 50 miljoen) door de werkgevers zijn
de bezittingen van het fonds in 2015 gestegen en staan per 31 december 2015 op bijna € 1.2 miljard.
Als gevolg van de daling van rekenrente van 1.86% naar 1.67% gedurende 2015 zijn de
fondsverplichtingen van het pensioenfonds wederom fors toegenomen. Dit als gevolg van de
maatregelen van de Europese Centrale Bank
.

Het behaalde rendement op de beleggingen in 2015 is matig geweest en is uitgekomen op ongeveer
1.7%. Het rendement op beleggingen in obligaties/leningen was negatief, terwijl het positieve
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rendement op aandelenbeleggingen niet voldoende was om het totale rendement op een beter niveau
te brengen.
De dekkingsgraad van Pensioenfonds BP is in 2016 verder gedaald en was eind maart 2016 100.3 %.
De daling ten opzichte van het december % is voornamelijk het gevolg van de verdere daling van het
te gebruiken rentepercentage.
Heeft dit consequenties op de pensioenuitkeringen?
In de uitvoeringsovereenkomst van het Pensioenfonds BP is vastgelegd dat de dekkingsgraad aan het
einde van een jaar altijd gelijk is aan de minimale dekkingsgraad (104,1%). Pensioenfonds BP heeft
afgesproken met de werkgevers dat deze een extra storting doet als de dekkingsgraad van het
pensioenfonds aan het einde van het jaar lager is dan deze minimaal vereiste dekkingsgraad. Door
deze afspraak hoeft het pensioenfonds niet te korten.

Beleidsdekkingsgraad
Per 1 januari 2015 gelden nieuwe financiële spelregels voor pensioenfondsen. Daarbij hoort een
nieuwe berekening van de dekkingsgraad. De nieuwe berekening geeft het gemiddelde van de
dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden weer, de zgn. beleidsdekkingsgraad. Door een
gemiddelde te gebruiken, is de dekkingsgraad stabieler. Eind maart was de beleidsdekkingsgraad
103.2 %.

Indexatie van pensioenen
De opgebouwde pensioenen voor gewezen deelnemers en de pensioenuitkeringen voor
gepensioneerden zijn per 1 januari 2016 voor zowel BP Raffinaderij Rotterdam deelnemers als BP
Nederland deelnemers niet verhoogd.
Het pensioenfonds heeft de ambitie om de pensioenen jaarlijks te verhogen conform de stijging van de
Nederlandse prijsinflatie (jaargemiddelde CPI, niet-afgeleid). In 2015 was de inflatie 0.6%.
In verband met het tegenvallend rendement op de beleggingen, heeft het bestuur helaas moeten
besluiten om per 1 januari 2016 geen toeslag te verlenen. Eind maart zijn alle pensioengerechtigden
hierover per brief geïnformeerd.
j.nieuwenhuize32@upcmail.nl
Telefoon 010- 4743298

Ontvangt u pensioen van Stichting Pensioenfonds BP?
Ga dan eens naar www.pensioenfondsbp.nl
Daar vindt u praktische informatie over uw pensioen.
Bijvoorbeeld de betaaldatum van uw pensioen.
Of wat u moet doen als u naar het buitenland verhuist.
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Het nieuwe BP laboratorium in bedrijf
5.
Het interieur van het nieuwe BP laboratorium oogt als een reclamefoto in een Glossy Magazine.
Helder, schoon, licht, modern maar vooral nieuw. Het is duidelijk dat hier nog maar een half
jaar in gewerkt wordt.
Het personeel is inmiddels al aan de nieuwe indeling gewend. Comfort went snel.
Vandaag is Jan Hooijmeijer, de voormalig lab.chef van het laboratorium te gast.
Hij kijkt zijn ogen uit tijdens de persoonlijke rondleiding door de huidige lab.chef Bert de
Klepper. “Hier kon ik alleen maar van dromen Bert” zegt de oud lab.chef, zichtbaar onder de
indruk. “Jullie hebben een groot compliment verdiend!”

Door Piet van Kessel

Na 35 jaar
“Na bijna 35 jaar intensief gebruik waren we toe aan
een nieuw laboratorium.” vertelt Roy Ravensberg in
zijn nieuwe kantoor met uitzicht op het leegstaande
administratiegebouw. Ik heb zelf(s) nog meegewerkt
aan de verhuizing naar het zojuist verlaten
laboratorium. Het is toch wel bijzonder dat ik nu ook
de bouw en inrichting van dit nieuwe lab. heb mogen
(mede) organiseren.
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Van A naar Beter
“Twee jaren van voorbereiding resulteerden in een verhuizing van 200 instrumenten binnen één (1)
dag!” Zegt Roy “De afstand was maar circa 100 meter. Zie foto: Links de oude locatie en rechts
achteraan het nieuwe lab.
Op zaterdag 15 september 2015 waren alle 30 lab. personen om 08.00 uur aanwezig, op de nachtploeg
na natuurlijk. Op deze dag zijn er 200 instrumenten losgekoppeld ingeladen en met behulp van een
verhuisbedrijf 100 meter verder weer uitgeladen. In het nieuwe lab was het bedje gespreid, de stekker
in het stopcontact, eventuele water- of gasleidingen aansluiten ………… klaar voor gebruik.

Oud laboratorium “uit bedrijf”

Oud(e) laborant ook “uit bedrijf”

Volgens afspraak hebben Operations
en Oil Movement de inzending van
monsters die dag tot een minimum
beperkt. Op een laag pitje heeft het
lab. tijdens de verhuizing gewoon
doorgewerkt.
Gecompliceerde apparatuur hadden
we in de voorafgaande dagen één voor
één overgebracht, opgestart en
ingeregeld, ook hierdoor konden
tijdens de verhuizing
analyses
blijvend worden uitgevoerd.
“Het is een prachtige werkruimte
geworden” zegt Roy Ravensberg trots.
“Wat me steeds weer opvalt als je het
laboratorium binnenstapt is, dat je er geen luchtje
meer ruikt. De luchtverversing is ruim bemeten,
dat is niet alleen prettig maar ook gezond.”
Ook laboratoriumchef Bert de Klepper oogt weer
ontspannen “Na een intensieve periode”, zoals
hij dat zelf in een understatement samenvat
“kunnen we ons weer concentreren op het werk
in het laboratorium in plaats met de bouw ervan.
Twee jaar lang houdt zo’n nieuw laboratorium je
in de ban. En met de oplevering en de verhuizing
ervan komt onherroepelijk het uur van de
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waarheid. Klopt de praktijk met de bouwtekeningen, zijn we niet iets vergeten?
Het klopte en we waren inderdaad niets vergeten!
Het is leuk te zien hoe ieder van de 30 medewerkers hun ingebrachte ideeën in dit laboratorium terug
vinden. Zo’n kans krijg je niet vaak.
De helft van onze mensen werkt in
continudienst. En omdat we ook zeven
laborantes in dienst hebben konden we in
deze nieuwbouw een aparte kleed- en
toiletruimte voor hen laten opnemen.
Privacy voor iedereen.
Tijdens de rondleiding valt het Jan
Hooijmeijer ook op dat het zo fris ruikt in
het lab. Jan was in het verleden wel wat
anders gewend als er een stinkmonster
was binnen gebracht.
“Het aantal zuurkasten waarin met dit
soort monsters gewerkt wordt is van 14 stuks naar 30 afzuigkasten uitgebreid” vertelt Bert. “ Zo’n
verdubbeling mist zijn uitwerking niet.”

De octaanmotor
Het grootste instrument van het laboratorium is de “Octaan motor” Dit gewichtige apparaat is door
een ploeg specialisten uit Engeland op zijn nieuwe sokkel geplaatst. Met deze motor wordt in een
soort praktijksituatie het “Octaangetal” van de benzine bepaald. Zonder deze motor stagneren de
benzine afleveringen. Er moest dus snel gehandeld worden.
“Dat weet ik maar al te goed” zegt Jan Hooijmeijer, zich een voorval herinnerend uit het verre
verleden.
Lang geleden, ik was nog een jonge
laborant met ook nog wilde haren. Na de
nachtdienst was het 1 april en ik dacht
als echte Briellenaar daar iets aan te doen.
Aan de octaanmotor hing ik de tekst:
“DEFECT, BUITEN GEBRUIK”
en op de reserve motor schreef ik:
“SORRY, VAST GELOPEN”
Op de achterzijde met grote letters
1 APRIL.
Na uren zoeken naar het defect hebben ze de briefjes weggehaald en toen pas de achterkant
gelezen………… De Lab.chef Hans Vos was woest, snap jij dat nou Bert? “Ik denk ’t wel” zegt Bert
voorzichtig tegen zijn voormalige baas.
“Zoals jezelf in je lab. carrière hebt ondervonden Jan, is er in de huidige tijd geen ruimte meer voor
kwajongensstreken. Ernst en humor bestaan nog steeds hoor. Humor vinden we elke dag in onze de
kantine en met ernst doen we het werk in ons prachtig nieuw laboratorium.”
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Een Weerstation, gefotografeerd door Anneke van Kessel in Wijk aan Zee.

TWEE BOEKETTEN
Ik breng mijn liefje rozen.
Die zet ze bij de wekker.
En bij het minnekozen
Ruikt het dan zo lekker.
Ik breng mijn vrouwlief blommen.
Maar ik moest beter weten.
Nu denkt ze potverdomme
Die heeft wat uitgevreten.
© John Van Der Aa
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Benzine uit blik……
6.
Door Rob van Breda
Als (ex) raffinaderijmedewerkers hebben wij ons allemaal jarenlang beziggehouden
met het produceren van benzine en dieselbrandstoffen. De één direct en de ander
indirect maar allemaal hebben we ons steentje bijgedragen.
Van blik naar pomp
De door ons gemaakte producten verlieten als
vanzelfsprekend de raffinaderij per schip,
tankwagen of pijpleiding en daarmee was
voor ons meestal de kous wel af. Daar dachten
we dan ook niet verder over na. Dat was
immers “downstream” en dat zochten ze
verderop maar uit. Hooguit kwamen we ons
eigen product nog wel eens tegen als we
ergens gingen tanken en dat was het dan wel.
We vonden het vervolgens volkomen normaal
dat we in een paar minuten weer een volle
tank hadden om vervolgens weer honderden
kilometers vooruit te kunnen. Als grotendeels
naoorlogse generatie weten we eigenlijk ook
niet beter. Benzine komt toch uit een benzinepomp? Waar zou het anders uit moeten komen dan uit
een pomp? Dat is echter lang niet altijd zo geweest.
De eerste automobilisten hadden het niet zo makkelijk als wij tegenwoordig. Dit lezen we in het
zojuist verschenen boek “Van blik naar pomp” van de schrijvers Rutger Booy en Bas de Voogd.
Beide heren hebben zich verdiept in de benzinedistributie voor de eerste automobielen en wel in de
periode 1886 tot en met 1940. Benzinedistributie ging in die beginperiode hoofdzakelijk met blikken.
Blikken die de beide auteurs van het boek dan ook enthousiast hebben verzameld (zie foto hier onder).
Schoonmaakmiddel….
De eerste automobielen liepen op ligroine ook wel petroleumether genoemd. Dat was een soort
benzine, maar het heette toen anders en werd in die tijd bijna uitsluitend gebruikt als
schoonmaakmiddel of in de techniek om onderdelen te ontvetten. Niet echt een massaproduct dus.
Automotoren hadden toen nog geen carburateur maar een koperen ketel waarin de ligroine langzaam
verdampte. Was de ketel leeg dan moest er worden bijgetankt. Schoonmaakmiddelen had je, net als
nu, natuurlijk hoofdzakelijk in kleine verpakkingen, dat
waren meestal flessen van ongeveer een liter. Vaak op
voorraad gehouden door voornamelijk apothekers. Het
verhaal gaat dat een Duitse mijnheer een zekere Herr
Benz, een rijtuig met verbrandingsmotor had
geconstrueerd, een zogenaamde automobiel, die er op
een zeker moment de brui aan gaf. Hij had het ding
ergens achter in zijn schuur geparkeerd en keek er niet
meer naar om. Zijn vrouw en twee zoons dachten daar
echter anders over en zij hadden het plan opgevat om
grootmoeder, die honderd kilometer verderop woonde,
met het door herr Benz afgedankte driewielige voertuig
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te gaan bezoeken. Mevrouw Benz zat daarbij op de bok. De tocht verliep voorspoedig totdat de
brandstof op was (het voertuig liep ongeveer 1 : 10). Toen frau Benz zich daarop meldde bij de
dichtstbijzijnde apotheek en vroeg om een liter of tien ligroine, ontstak de apotheker in grote woede.
Mensch, zou hij hebben geroepen! Ik heb hooguit twee literflessen van dat schoonmaakspul op de
plank staan. Tien liter zal ik apart voor u moeten bestellen!
Hoe het verder precies is gegaan weten we niet maar uiteindelijk is mevrouw Benz via de nodige
omzwervingen toch heelhuids met voertuig en al bij haar moeder aangekomen waarop haar man,
daardoor
opnieuw
geïnspireerd de draad
weer oppakte en verder
ging met het construeren
van automobielen. Iets
waarvan we de gevolgen
inmiddels
allemaal
kennen. De apotheker
was achteraf toch wel
trots dat hij de eerste
benzineleverancier voor
een auto ter wereld was.
De
olieman
op
het
Wellerondom te Brielle. De
puntige blikken zijn voor
petroleum, de platte voor
benzine. Let op de hond
onder de kar.

Sommigen beweren dat de naam benzine afgeleid is van de naam van die mijnheer Benz. Dat lijkt
voor de handliggend, maar dat is toch niet het geval. Benzine ontleent haar naam aan een vloeistof die
de Duitse chemicus Eilhart Mitserlich in 1833 destilleerde uit de hars van de benzoëboom,
benzoëzuur. Hij noemde die vloeistof toen Benzin. In de jaren erna werd geraffineerde benzine echter
gezien als een afvalproduct, je kon er hooguit iets vettigs mee schoonmaken maar meer had je er dan
ook niet aan. Het ging bij de raffinage hoofdzakelijk om de petroleum.
De eerste blikken
Het werd al snel duidelijk dat de eerste automobielen die op deze “Benzin” reden, reservebrandstof
mee moesten gaan nemen om tot een beetje actieradius te kunnen komen. Die reservebrandstof van de
auto werd dan meestal in blikken vervoerd op de in die tijd royaal uitgevoerde treeplank. Het
onderweg bijvullen van die blikken bleef echter problematisch. Geleidelijk aan begonnen hotels en
uitspanningen als pleisterplaatsen voor reizigers benzineblikken op voorraad te nemen om hiermee
kapitaalkrachtige gasten aan te trekken. De automobiel was in die beginjaren namelijk uitsluitend het
speeltje van gefortuneerde heren. Autorijden werd in die beginjaren gezien als een sport voor de rijke
man. Het hebben van zwarte handen van het sleutelen werd in restaurants dan ook gezien als een teken
van standing. Er was in Frankrijk een bekend restaurant waar men een muur had die vol zat met
afdrukken van zwarte handen en de bijbehorende namen van de eigenaren erbij. Daar stonden heel wat
namen van hooggeplaatste personen bij! Aha, mijnheer rijdt automobiel zei een ober dan gedienstig en
bewonderend, natuurlijk hopend op een dikke fooi.
De eerste automobiel in Nederland werd in 1895 aangeschaft door een wolfabrikant uit Tilburg. Een
zekere mijnheer Jos Bogaers. Maar de eerste auto’s die beroepshalve werden aangeschaft waren vaak
voor artsen en met name veeartsen. Zij moesten er immers bij nacht en ontij op uit en hadden dan
betrouwbaar vervoer nodig. Veeartsen reden in het begin vaak met die eerste driewielers als
vervoermiddel want zo waren de eerste automobielen nu eenmaal, maar ’s nachts door modderige
karrensporen rijden kun je beter doen op vier wielen dan op drie zo ondervonden ze al spoedig. Zo
werd na verloop van tijd de wat stabielere vierwieler de standaard.
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Benzinedepots
De distributie van autobrandstof was eind negentiende eeuw echter nog steeds een groot probleem en
het was daarbij ook nog eens behoorlijk duur en ook nog moeilijk verkrijgbaar. In 1897 zette een
Nijmeegse handelaar in mineraalwater het eerste benzinedepot in Nederland op. Hij leverde water aan
schepen en werd dan vaak ook benaderd met de vraag om benzine omdat de scheepvaart kennelijk
toen ook al gebruik van verbrandingsmotoren maakte. Deze mijnheer, Ger Smith, betrok zijn benzine
toen waarschijnlijk direct van de Duitse raffinaderij van August Korff. Het bedrijf waar Carl Benz
indertijd ook zijn benzine kocht. In 1883 werd de ANWB opgericht en in 1898 de Nederlandsche
Automobiel Club. Het ontdekken van ons land werd nu een echte bedrijfstak en als gevolg daarvan
werden
de
wegen
geleidelijk aan beter en
werden er door de NAC
(later KNAC) eigen
benzinedepots
aangelegd. Aanvankelijk
uitsluitend voor leden,
later voor iedereen. Door
die voorzieningen en de
aanleg
van
nieuwe
wegen werd ons land
steeds
toegankelijker
voor het autoverkeer
Let op het blik benzine op de
treeplank.

Zoals gezegd hadden de eerste auto’s een verdamper in plaats van een carburateur. Hoe lichter het
product, hoe beter de verdamping en dus werd de soortelijke massa van de benzine op het blik
vermeld. Hoe lager het gewicht dus, hoe hoger de prijs! Omdat daar in het begin veel mee werd
gesjoemeld hadden automobilisten vaak een densimeter bij zich om te kunnen controleren of de
geleverde brandstof wel het gewenste gewicht had.
In Frankrijk ging het snel. In 1894 waren er nog maar hooguit 200 auto’s in het land en in 1900 waren
dat er al 1700. In Frankrijk waren er toen ook al een paar raffinaderijen die aan de snel stijgende
behoefte aan benzine konden voldoen. Enige voorbeelden van benzinemerken uit die tijd zijn: Stelline,
(later Total). Moto Naphta (later Shell) en Automobiline eveneens later opgekocht door Shell. Verder
had je de merken als Gazo Moteur, Motricine, BP, Benzo Moteur, Vaporine, Texaco en Toneline.
Allemaal hadden ze zo hun eigen verpakking met uiteraard hun eigen labels erop.
In Engeland had je de raffinaderij van Carless, Capel &
Leonard. Zij waren gevestigd in Hackney Wick bij
Londen. Men raffineerde er ruwe olie om aan petroleum te
komen voor kachels en verlichting. Het restproduct
benzine werd ook daar verkocht als schoonmaakmiddel.
Toen de vraag ernaar als gevolg van het toenemende
autorijden begon toe te nemen, deponeerde mister Carless
(overigens wat een naam in dit verband, Car-less) voor zijn
voormalige schoonmaakproduct de naam Petrol. Een naam
die hier te lande nog voor veel vergissingen zou gaan
zorgen omdat men vaak dacht dat het petroleum
betekende.
Na ongetwijfeld een aantal vervelende incidenten werd in
Engeland in 1900 uit veiligheidsoverwegingen de
“Locomotives on the highway act” gewijzigd in die zin,
dat benzineblikken voortaan geen grotere inhoud mochten
hebben dan twee gallons. (circa 9 liter).
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In die tijd was het dus niet denkbeeldig dat men als automobilist voordat men een langere reis kon
ondernemen óf zelf voldoende blikken reservebrandstof moest meenemen óf een aantal apothekers
vooraf moest telegraferen zodat die konden zorgen voor een voorraadje benzine onderweg.
In Nederland was er in 1900 inmiddels een netwerk van zo’n 35 benzinedepots die blikken benzine op
voorraad hadden. Een jaar later waren dat er al 65. Dit hoofdzakelijk door inspanningen van de
ANWB en de NAC.
Maar de benzine was toen nog steeds uitsluitend in blik leverbaar. De prijs van zo’n blik, meestal
afkomstig uit een van de Franse raffinaderijen, bleef behoorlijk hoog, zelfs zo hoog dat men toen al
het vermoeden van kartelvorming uitsprak!
Gelukkig kwam er al snel concurrentie uit eigen land in de vorm van de NV. Twentsche Chemicaliën
Handelsvennootschap en de fa. Kruysmulder Czn. Beiden beloofden in 1899 de Nederlandse
automobilisten een goede kwaliteit benzine tegen een redelijke prijs te leveren. Om het “rommelen”
met de inhoud te voorkomen kregen alle merken benzineblikken een dop die vergrendeld of verzegeld
kon worden. Elke fabrikant had daar zo z’n eigen oplossing voor gevonden. Automobilisten moesten
dan ook meerdere speciale sleutels voor elk merk bij zich hebben om de diverse soorten blikken te
kunnen openen.
In de periode 1907 tot 1912 waren in Nederland, het Amerikaanse Standard Oil en de Koninklijke
Shell elkaars grootste concurrenten. Beiden hadden een eigen verkoopmaatschappij. Die van Shell
heette de NV. Acetylena, Acetyleengas en Benzinemaatschappij een naam die later zou worden
gewijzigd in Bataafse verkoopmaatschappij.
Het is in dit verband misschien wel even aardig te vertellen hoe Shell ooit aan de kleuren rood en geel
in haar logo is gekomen. In 1915 werden hun eerste tankstations gebouwd in Californië. Vanwege de
historische banden die Californië had met Spanje, dacht men er uit commercieel oogpunt goed aan te
doen de opvallende kleuren rood en geel van de Spaanse vlag over te nemen. Zo geschiedde en zo is
het tot op de dag van vandaag gebleven.
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De eerste pompen
Al voor de eerste wereldoorlog ontstonden er in Amerika de eerste benzinepompen. Aanvankelijk
waren die ingericht om snel blikken te kunnen vullen maar een slimmerik stelde in een helder moment
voor om de slang rechtstreeks in de auto te hangen en presto…. De eerste benzinepomp was geboren.
In Nederland kwam de eerste benzinepomp er niet op initiatief van een benzineleverancier maar van
een margarinefabrikant! De firma van den Bergh uit Rotterdam plaatste, uiteraard na het verkrijgen
van een Hinderwetvergunning, in 1920 de eerste Nederlandse benzinepomp met een ondergrondse
tank van wel 1000 liter. Dit allemaal ten behoeve van de vloot eigen bedrijfswagens. Hiermee werd
het einde van de periode van de benzineblikken ingeluid die in de jaren erna geleidelijk aan moesten
wijken voor het gemak van de opkomende benzinepompen. Die eerste benzinepompen waren de
zogenaamde bowserpompen van het “zelfmetende principe”. Het
waren
instelbare
tandheugelpompen die tot maximaal 5 liter per slag konden leveren. Er kleefden in het begin voor de
klant echter ook nadelen aan een pomp. Werd benzine in een blik geleverd, dan had de automobilist
tenminste nog enige controle op de hoeveelheid en de kwaliteit van het product. Met de komst van de
pompen was dat opeens niet meer zo eenvoudig te controleren maar ook daar werd na verloop van tijd
een oplossing voor gevonden. De verdere invoering van benzinepompen in Nederland is een verhaal
apart. Met name de onderlinge strijd van de oliemaatschappijen om voor het snel groeiende
klantenbestand zo aantrekkelijk mogelijke pompstations te bouwen is het lezen waard.
’40 – ’45 Opnieuw blikken
Tegen het uitbreken van de tweede wereldoorlog was het benzineblik inmiddels volledig vervangen
door de pomp. Geen enkele van die vooroorlogse benzinepompen heeft overigens de oorlog overleefd.
In de oorlog kwamen er onder andere daardoor toch weer opnieuw benzineblikken “op de markt”.
Amerikanen die Duitse stellingen veroverden troffen daar ook weer benzineblikken aan. De
naamgeving daarvan door Amerikaanse soldaten ging zo. De Amerikaanse scheldnaam voor Duitsers
(Germans) was Gerry’s, spreek uit jerries. De Duitse benzineblikken die zij vonden (cans) werden
door hen dus al snel gerry-cans oftewel jerrycans genoemd en die kennen wij allemaal nog wel. Zelfs
tot op de dag van vandaag…..
Bron: Van blik naar pomp. Uitg. AD. DONKER R’dam

In Hillegersberg wist men handig in te spelen op de behoefte aan verpakkingsmateriaal voor benzine.
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VAN “VUUR”WERK NAAR UURWERK (1)
7.
Door Nico ter Horst

Het meten van de tijd
Het begrip tijd is iets waarover vele denkers zich het hoofd hebben gebroken. De tijd is ongrijpbaar,
moeilijk te definiëren. Wij ervaren het in het voorbij gaan der dingen, maar wij ervaren ook het ritme
van de tijd in de voortdurende cyclus van dag en nacht, van zomer, herfst, winter en lente. Bij al deze
verschijnselen staat de zon centraal.
De centrale plaats van de zon is ook terug te vinden in oude religies, waarin zij werd aanbeden als een
god. Al in de oudheid wist men dat de zon op het midden van de dag, dat wil zeggen als de zon haar
hoogste punt heeft bereikt tussen opkomst en ondergang, steeds in dezelfde richting schaduw werpt.
De zon staat om 12 uur in het zuiden, zeggen wij nu.
Verder ontdekte men dat de zon in de zomer hoger aan de
hemel staat dan in de winter; dat betekent dat de schaduwen in
het warme jaargetijde korter zijn dan in het koude deel van het
jaar. De aarde draait in 24 uur éénmaal om haar as. Dat
verklaart de cyclus van dag en nacht. De wisselingen van de
seizoenen is een gevolg van het feit dat de aarde ook nog eens
in ruim 365 dagen éénmaal rond de zon draait in een ellips
vormige baan.
De Egyptische wiskundige Ptolemaeus (87-150) ging uit van
een heelal met de aarde als centrum. Volgens deze bewering
bewogen de planeten en vaste sterren zich in een
cirkelvormige baan om de aarde.
← Een middeleeuws geïdealiseerd portret van Claudius Ptolemaeus.

De Poolse astronoom Copernicus (1473-1543)
verklaarde dat de planeten zich bewegen met de zon
als middelpunt, waar bij de maan een cirkelvormige
baan rond de aarde beschrijft. Dat neemt niet weg dat
wij al deze bewegingen slechts ervaren als een
beweging van de zon rond de aarde, die ons door zijn
regelmaat in staat stelt bepaalde tijdstippen vast te
leggen en het jaar op een bruikbare wijze in te delen in
seizoenen.
Portret van Copernicus uit de 16e eeuw

→

Het is echter niet zo, dat de stand van de zon altijd de
directe aanduiding van dag en nacht, van zomer, herfst
en lente heeft bepaald. De oude Egyptenaren waren
voor hun wel en wee afhankelijk van de rivier de Nijl
en het is dan ook niet verwonderlijk dat zij de
jaarlijkse cyclus daarop afstemden.
Hierover volgende keer meer.
Bron: A.A. de Boer
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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 maart 1953 het volgende artikel geplaatst.

8.

Rampspoed over Nederland
Het begon met een simpel radiobericht, luidend:
“Aan de posten Rotterdam, Dordrecht en Gorinchem: Er wordt gewaarschuwd
voor gevaarlijk hoog water”.
En het water kwam; in onvoorstelbare massa’s werd het door de bulderende Noordwester de zeegaten
ingeblazen en overrompelde de nijvere bevolking van Zuidwest Nederland in die rampzalige nacht
van 31 januari op 1 februari. Hetzelfde water dat onze schepen draagt naar verre landen, dat onze
historie voor een groot deel bepaald heeft in een verbeten strijd van eeuwen, het verkeerde van een
vriend in een meedogenloze vijand. Het sloeg onze zelfverzekerdheid in één nacht aan stukken en we
moesten machteloos toezien hoe de vloedgolf vruchtbare landbouwgrond overspoelde, welvarende
dorpen ondermijnde en mens en dier in doodsnood bracht. Onze deernis gaat uit naar hen, die have en
goed, vrucht van jarenlange noeste arbeid, met één slag zagen vernietigd. Onherstelbaar is het verlies
aan mensenlevens; wij gedenken deze talloze gezinnen, die in rouw werden gedompeld……
Een week lang bleven we gevangen in de ban van een berichtenstroom in een beangstigende climax.
Het nieuws overspoelde, nog sneller dan de watervloed vermocht, onze aardbol en zie….. het wonder
gebeurde. Geen onheil zo groot, geen leed zo diep, geen schade zo omvangrijk of er komen
tegenkrachten in het geweer. Groots, onweerstaanbaar, onverdeeld kwamen ze opzetten. Het werd een
manifestatie van nationale en internationale solidariteit, die herinneringen wakker riep aan de jaren
van oorlog en bezetting. Het nationale Rampenfonds en het Rode Kruis werden de graadmeter van
menslievendheid en daadwerkelijk hulpbetoon in de ruimste zin. In engere zin voer diezelfde drift om
te helpen, om de vloed te keren en het lijden te verzachten, ook door onze rijen. Van alle kanten
kwamen suggesties, spontaan en offerbereid.
Ons thans bepalend tot de Raffinaderij te Pernis die, wonderlijk genoeg, slechts betrekkelijk weinig
van de vloed te lijden heeft gehad, willen we trachten een fractionele schets te geven van de
wederwaardigheden van één onzer verbandmeesters, die met de Caltex ambulancewagen uitrukte en
tezamen met zijn collega en chauffeurs een week lang dag en nacht een bescheiden aandeel leverde ter
verzachting van het leed.
Hier volgt zijn relaas: Op zondagmorgen 1 februari te 07.30 uur werd ik uit mijn bed gebeld door de
Gem. Geneeskundige Dienst te Rotterdam voor hulpverlening. Nog onkundig zijnde van de ramp, die
zich had voltrokken, meldde ik mij ter plaatse en vernam daar, dat alle beschikbare
ambulancematerieel werd gerekwireerd om zieken en gewonden van uit het rampgebied te vervoeren.
Eén telefoontje met onze directie was voldoende. In recordtijd stond onze ziekenwagen met chauffeur
gereed om naar het noodgebied te vertrekken. Onze eerste opdracht was Zuidland op Voorne en
Putten. Hier had men in een café een noodhulppost ingericht. De zieken en gebrekkigen werden hier
opgevangen en aanvankelijk naar zieken- of rusthuizen in Rotterdam vervoerd. Bij het transport van
de laatste zieke (om 1 uur ‘s nachts) kwamen we in een hachelijke positie te verkeren. Terwijl we door
het duister voortploeterden, gaapte plotseling een gat van circa 0,5 meter diepte voor onze wagen: het
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begin van een dijkbreuk. De vele waarschuwingen ten spijt besloot de chauffeur, nadat hij de situatie
had opgenomen, de barrière te nemen. En het lukte! Indien wij gefaald hadden, zou dat betekend
hebben, dat onze wagen voorgoed voor de hulpactie zou zijn uitgeschakeld. Later is deze hulppost op
Abbenbroek teruggetrokken.
Zo hebben we van zondagmorgen onafgebroken af en aan gereden tot maandagmiddag vier uur. Het
behoeft geen betoog, dat we dankbaar waren voor de aflossers, die met hetzelfde elan onze taak
overnamen.” De aanblik, die het rampgebied oplevert, is dermate deprimerend en verkillend, dat velen
hun aandoening niet kunnen verbergen. Een van onze chauffeurs werd zo aangegrepen door het leed
rondom hem, dat hij niet in staat was zijn wagen te besturen.
Dinsdag kregen we opdracht om de zieke evacuees, die per schip in Rotterdam aankwamen, verder te
vervoeren. Menigmaal waren we getuige van hartverscheurende tonelen, wanneer bijvoorbeeld zieke
gezinsleden van de anderen werden gescheiden. Bij hoge uitzondering namen we in ernstige gevallen,
behalve de zieke, ook enige naaste bloedverwanten mee. Zo waren er enkele patiënten uit Oosterland,
die in ernstige toestand dagenlang in doorweekt nachtgoed op een zolder hadden doorgebracht en per
helikopter waren gered. Liggend in stro arriveerden zij aan de kade; snel in een wollen deken
gewikkeld en in ijltempo naar de “ziekenboeg” in de Ahoy hal. Het was in deze hal, dat onze sociale
werkster dagenlang in touw is geweest om de zieken te verzorgen en bijstand in elke vorm te verlenen.
We hebben een vondeling vervoerd, een jongetje van twee jaar, het kind had koorts en daarom werd
het ons niet toegestaan de kleine thuis te verzorgen. Het Kinderziekenhuis nam hem liefderijk op.
Onze laatste rit op zaterdag was tevens de langste. Tijdens zware sneeuwval, met bestemming
Groningen, vervoerden we een ernstig zieke vrouw met haar man, twee dochters en een zoon,
benevens enige pakketten met kledingstukken en dekens. Hulde aan onze chauffeur, die langzaam
rijdend, onder zware omstandigheden de kostbare last veilig ter plaatse afleverde.
Tot hiertoe de vluchtige indrukken van een kleine groep helpers die, terugblikkend op een week van
rampspoed, het gevoel hebben slechts enige druppels onttrokken te hebben aan een zee van kommer
en zorg. Zij brachten dit verslag zonder enige zweem van sensatie. Immers, de nood kennen is hem
begrijpen. Hun regels waren een zwakke poging daartoe.

De ambulance met op de voorgrond de medewerkers die zoveel mensen in nood hebben
geholpen. Wie kent hun namen nog ?
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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 schetst Piet Bout een beeld van de hierachische verhoudingen zoals die een halve
eeuw geleden op de raffinaderij heersten.

9.

HOUSE KEEPING
Een kleine vijftig jaar geleden waren de hiërarchische verhoudingen, in zowel de
samenleving als binnen de toenmalige raffinaderij van BP in Europoort, totaal anders dan
vandaag de dag. Als assistent operator (zo heette dat toen) werd er van je verwacht dat je
een leidinggevende met u aansprak en voor de directeur diende je min of meer in de
houding te springen. Het was de tijd waarin we met vallen en opstaan het vak van oliekoker
leerden, de proces area slechts werd gevormd door de Foster Wheeler units en in Offsites
rondjes werden gereden met Dafjes die in Oostvoorne bij de BP-pomp van Weijers afgetankt
moesten worden.
In diezelfde periode, op een mooie zomerse zondag, loop ik m’n gebruikelijke rondjes op de
CDU 1, in die tijd beter bekend onder de naam 100/300 unit. In dit geval bestaat zo’n rondje
dan vooral uit het bijhouden van de twee oorverdovende herrie makende natuurlijke
trekfornuizen, het nalopen van de vele draaiende pompen en de DHT compressor, het
checken van de diverse levels en daar waar nodig drainen van overtollig water.
Voor zover ik dat als buitenoperator kon beoordelen verliep het proces bijzonder rustig en
ook van de Tannoy, de installatie waarmee je in voorkomende gevallen door de
boardoperator werd opgeroepen, had me al vele uren met rust gelaten. En zoals gezegd, het
was een mooie zonnige zondag met een proces dat op z’n reputatie draaide.
Je zou zeggen, tijd voor een bakkie, maar ja in die tijd van strenge hiërarchische
verhoudingen kon je niet zomer naar binnen lopen en op je gemak in de kantine gaan zitten.
Zodra er meer dan twee man van de proces units binnen waren begonnen de
leidinggevenden al nerveus te worden. Je beperkte het kantine bezoek dan ook op eigen
initiatief zoveel mogelijk en was al blij wanneer je op je gemak de meegebrachte
boterhammetjes bij een bakkie koffie in de kantine kon nuttigen.
Al drentelend over de unit kom ik Peet Schipper tegen die de 500/600 unit loopt. Ook zijn
plant loopt als een zonnetje en al keuvelend begeven we ons naar de buitenkant van de
plant waar het kabaal van de natuurlijke trek fornuizen een stuk acceptabeler is en het
zonnetje vrolijk schijnt. Zo naderen we de Crude Overhead exchangers waar de mensen van
de onderhoudsdienst een paar gereedschapskisten hebben achter gelaten, een ideale plek
om even in het zonnetje te gaan zitten.
Maar waar wij in onze argeloosheid geen rekening mee hielden was dat de toenmalige
Refinerymanager, de heer D.A. Jonhson, de gewoonte had om op de zondagen dat hij oncall
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was een onaangekondigd bezoek aan de raffinaderij te brengen. Hij deed dat heel slim, want
alvorens zich bij de Shift Supervisor te melden, reed hij eerst met z’n auto een rondje over
het raffinaderijterrein. Zo ook op het moment dat Peet en ik van het uitzicht en het mooie
weer zaten te genieten.
En zo zagen we op een zeker moment de auto van de heer Johnson de hoek bij de
zwaveltank omkomen. We keken elkaar aan en kwamen tot de conclusie dat opstaan en
weglopen geen zin had omdat tie ons toch al had gezien. We bleven dus rustig zitten en
zwaaiden bij het voorbijrijden beleefd naar de manager die van achter zijn stuur terug knikte.
Ons van geen kwaad bewust bleven we nog even rustig zitten en dachten dat het voorval
daarmee was afgerond.
Maar groot was onze verbazing toen een paar minuten later Johnson opnieuw de hoek van
de zwaveltank omkwam. Op basis van dezelfde conclusie bleven we ook nu gewoon zitten
en zwaaiden opnieuw beleefd naar onze hoogste baas. De gevolgen van ons gebrek aan
respect voor de meerdere bleven dan ook niet uit. Tien minuten later werden we met veel
tam-tam via de Tannoy opgeroepen en werden we gesommeerd om “house keeping” te
gaan plegen. Zo kwam er een eind aan een zondag die aanvankelijk zo rustig leek.
Piet Bout

Ter gelegenheid van de officiële opening van de BP Raffinaderij ontvangt Rafinary Manager
Mr. D.A. Johnson (links) op 24 juli 1967 Her Britannic Majesty’s Ambassador Sir Peter Garran.
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Reacties n.a.v. Een anekdote ………
10.
Naar aanleiding van het artikel dat Jan Bos schreef in Seconer-nieuws van 15 januari 2016 stuurt
Maarten van den Berg het volgende mailtje aan Arie Lentjes:
Goedenavond Arie,
Zie bijgaand bericht van Jan Bos dat hij schreef voor het blad van de gepensioneerden van BP,
de Seconer. Ik kan mij dit ook nog goed herinneren. Wij losten Jan toen af. Het schip was een
oud sleepschip van Van Ommeren. Volgens mij heette dat schip Johanna. Er werd Low Sulphur
Atmospheric Residue geladen uit tank 921 voor Dinslaken. Ze hadden toen vast werk met deze
lading en ze zijn vele malen geladen. Mijn twee boeken over de Van Ommeren vloot van jouw
hand heb ik uitgeleend en daarom kan ik dat zo niet even terugzoeken.
Weet jij welk schip dit betrof?
Groet,
Maarten

Hierop reageert Arie Lentjes met het volgende verhaal:
Hallo Maarten,
Ik kan me dat ongeluk nog goed herinneren, want ik zat toen in de ploeg van Jan Bos. Ik weet
nog dat het één grote stressbende was. Cor Hoogeraad was volkomen van de kaart want die
voelde zich persoonlijk verantwoordelijk. Het schip was namelijk te ver doorgeschoten om
recht voor de pijp te liggen en moest in opdracht van Cor een paar meter achteruit. Op dat
moment stond de Kaapverdiaanse matroos op het voordek. Hij gooide zijn voordraad los en
liet het schip achteruit lopen. Wat hij niet in de gaten had was dat hij in een lus in de draad
stond en dat die draad niet vrij was. Toen deze dus aankwam sloeg de lus om zijn bovenbeen
en knelde dit bijna volkomen af. Ik weet nog goed dat Jan en André direct naar de steiger zijn
gegaan en dat later Cor Steentjes ook nog hulp heeft geboden. Daarna hebben de
ambulancebroeders het overgenomen. Het slachtoffer in kwestie raakte niet bewusteloos, maar
bleef, tussen het schreeuwen door, vragen om een sigaret. Voor zover ik mij herinner heeft
Cor hem toen een sigaret gegeven om hem te kalmeren. De ambulancebroeders hebben hem
daarna platgespoten met morfine. Nadat zij het slachtoffer hadden gestabiliseerd werd hij
ingepakt op een brancard en loodrecht tegen het steiger op naar boven getrokken. Ondanks het
feit dat hij volkomen onder de morfine zat gilde hij toen nog van de pijn.
Zoals Jan schrijft is het slachtoffer zijn been er na een urenlange operatie weer aangezet. Hij
kwam alleen een centimeter of drie tekort. Op basis daarvan schijnt hij na zijn revalidatie te
zijn teruggestuurd naar de Kaapverdische eilanden. Buitenlandse werknemers in de
binnenvaart hadden toen namelijk geen verblijfsvergunning nodig en dus ook geen rechten.
Hoe het verder met deze man is gegaan weet ik dus niet. Een heel verhaal dat me nog helder
voor de geest staat.
Maar nu antwoord op je vraag: het ging hier inderdaad om een oud Van Ommeren schip. In
1951 liet Van Ommeren nog drie grote sleeptankschepen bouwen, de GELRIA, de
TUBANTIA en de LIMBURGIA. Na een aantal jaren werden deze sleepschepen omgebouwd
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tot tankduwbakken. Het schip waar het hier over gaat is de LIMBURGIA. Dit werd in 1974
verkocht en als ARIANA in de vaart gebracht. In 1985 ging het schip over naar Duvo BV in
Werkendam en hernoemd in JOHANNA.
Wat ik me ook nog goed herinner is dat de zoon van de eigenaar als leerling matroos aan
boord was en na het ongeluk door zijn moeder van boord werd gehaald. Mij is verteld dat hij
nooit meer een binnenvaartschip van dichtbij heeft gezien.
Weer een heel verhaal, maar goed je vraagt er om.
Groet,
Arie
Jan Bos, inmiddels geïnformeerd over de reacties van zijn oud collega’s, mailt dan
aan Maarten van den Berg het volgende.
Arie heeft helemaal gelijk, het was de Ariane.
Andre en ik wisten alleen nog met zekerheid te herinneren dat de naam van het schip met een
A begon, meer zat er niet in.
Arie heeft het verhaal goed aangevuld met de info die ik echt helemaal kwijt was maar die ik
me nu gedeeltelijk ook kan herinneren.
Groeten en bedankt voor het mailtje,
Jan

Jan Bos heeft inmiddels de smaak te pakken, een volgend artikel voor Seconernieuws heeft hij, naar eigen zeggen, alweer in voorbereiding.
De redactie kijkt er met belangstelling naar uit.

11.

Kascontrole
Door Piet Timmers
De kascontrole heeft dit jaar plaatsgevonden op woensdag 2 maart.
De Kascontroleurs waren de heren Marc. Brörens en Martijn Altena.
Wat mij dit jaar is overkomen is nog nooit eerder gebeurd, de controleurs hebben mij in
verlegenheid gebracht. Eén getal stond namelijk op de verkeerde plaats wat verder geen
consequenties had voor het eindresultaat.
De kascontroleurs hebben dan ook de kasboeken en de balans goedgekeurd.
Wel wil ik voorkomen dat die vergissing nog een keer plaatsvindt, hiervoor ga ik
een nieuw document “Balans” invoeren.
Tot zover dit korte berichtje.
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12.

Rondje Raff.

BP verkoopt Amsterdam Terminal
aan Zenith Energy
Begin februari werd aangekondigd dat de
BP Amsterdam Terminal (BAT) zal worden
verkocht aan Zenith Energy. Het is de
bedoeling om de verkoop, na een gedegen
transitieproces, eind eerste kwartaal 2016 af
te ronden.
De verkoop is het resultaat van een
aankondiging in januari 2015 m.b.t. onze
intentie om de BP Amsterdam Terminal na
een strategische studie van onze activiteiten
te verkopen. BP is verheugd hierover een
overeenkomst te hebben bereikt met een
gerenommeerd bedrijf dat een strategische
interesse heeft en in de toekomst wil
investeren. Dit is op de langere termijn beter
voor de locatie en haar medewerkers.

De BP Amsterdam Terminal

Zenith Energy dat haar hoofdkantoor in Houston heeft, is een internationaal terminalbedrijf voor
vloeibare en bulkproducten. Zenith koopt, bouwt en runt terminals in met name Latijns-Amerika,
Europa en Afrika. Het bedrijf richt zich op de opslag en distributie van petroleum, geraffineerde
producten, vloeibaar aardgas en petrochemische producten. Zenith zal ook logistieke en distributie
activa ter ondersteuning van terminals verwerven en runnen, zoals pijpleidingen, laadrekken voor
trucks en binnenvaartschepen.
De BP medewerkers op de terminal zijn hierover tijdens een town hall meeting geïnformeerd, waarbij
ook vertegenwoordigers van Zenith aanwezig waren. De BP terminal medewerkers die voor deze
transactie “in scope” zijn, zullen mee overgaan naar Zenith. Het afstemmingsproces met de
Ondernemingsraad van BP Nederland, dat de achtergrond van de verkoop en de impact op de
arbeidsvoorwaarden van de medewerkers omvatte, is afgerond.
De BAT wordt momenteel gebruikt om de handelsactiviteiten van IST in de regio te ondersteunen en
voor het beladen van tankwagens. De verkoop zal geen gevolgen hebben voor de bevoorrading van
onze tankstations en klanten. BP zal opslagcapaciteit van de nieuwe eigenaar huren, inclusief het
laadrek.
Betrokken medewerkers en belangrijke belanghebbenden zullen van de voortgang van het proces op
de hoogte worden gehouden.
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13.

Personalia
Met Pensioen :

Februari 2016

H.M.G. Magnée

Maart 2016

J.F. van der Poel

April 2016

P. Grotenboer
P.J. de Jongh
L.H. Heijdra

Overleden :
\

7 januari 2016, de heer A. Groenendijk, in de leeftijd van 89 jaar.
11 januari 2016, mevrouw C.J. Dijkstra-Mooten, in de leeftijd van 79 jaar.
18 januari 2016, mevrouw G.I. Berk-van Grevengoed, in de leeftijd van 65 jaar.
11 februari 2016, de heer J.V. Geerlings, in de leeftijd van 70 jaar.
1 maart 2016, de heer L.J. Jansen, in de leeftijd van 72 jaar.
3 maart 2016, de heer J. van der Wal, in de leeftijd van 75 jaar.
17 maart 2016, mevrouw A.M. Stoop-te Paske, in de leeftijd van 81 jaar.
27 maart 2016, mevrouw E. Kristensen, in de leeftijd van 75 jaar.
10 april 2016, de heer L. Oostrom, in de leeftijd van 84 jaar.

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op 15 juli 2016.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 juni aan:
Redactie Seconer-nieuws
p.a.: Hoefweg 4a, 3233 LG Oostvoorne, Tel. 0181 482927
e-mail: 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
Bestuur Seconer
Hoefweg 4a
3233 LG Oostvoorne
0181 482927
redactie@seconer.nl

Piet van Kessel
Scherpenhoek 80
3085 EG Rotterdam
010 5016851
Kessel.Pa@inter.NL.net

Klaas Kuipers

Rob van Breda

Slotlaan 28
3233 DD Oostvoorne
0181 485797
klaas-ali.kuipers@planet.nl

Lumeyweg 49
3231 CD Brielle
0181 416364
rjvanbreda@gmail.com

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 `
Kraanvogelhoek 12
3201 HE Spijkenisse
0181 626506
info@seconer.nl

Gerrit van de Peppel
Marmot 11
3225 RD Hellevoetsluis
0181 310108
gvandepeppel@gmail.com

Casper Diegenbach
Patrijshoek 28
3201 JK Spijkenisse
0181 610921
diegenbach@kayak.demon.nl

BELANGRIJKE ADRESSEN
ASR Levensverzekering N.V.
Postbus 3500 HB Utrecht
Tel : 030 - 2574400
e-mail: www.asr.nl/e-mail
www.mijnaspensioen.nl/chevron

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

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