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Redactie Seconer-nieuws stopt !
Met deze 75ste editie van het Contactblad voor de senioren van BPRR en
Texaco
stopt de huidige redactie met de samenstelling, vormgeving en
verzending van het kwartaalblad.
De mededeling dat we er mee gaan stoppen komt niet zo maar onverwacht uit
de lucht vallen. Na een paar oproepen in Seconernieuws is er niemand
opgestaan die de leiding van het blad op zich wil nemen. Patrick Noot bood
aan om bij zijn collega’s langs te gaan om anekdotes voor het blad te gaan
verzorgen. Toch was deze aardige geste onvoldoende om Piet Bout’s bijdrage
als eindredacteur aan Seconernieuws te compenseren.

Hoe nu verder…
Tot op het moment dat er weer een nieuwe redactie is gevormd , verzorgt
voorlopig het Seconer-bestuur
de nieuwbrief. Met deze brief
informeert het bestuur ons als
leden o.a. over datum en
bestemming van de komende
Seconer-reünie en hoe u zich
kan opgeven als deelnemer
enz.
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Hoe nu verder, vervolg…
• Overlijdensberichten die door de secretaris worden ontvangen, zullen
voortaan per mail aan de leden worden doorgegeven. Vaak bestaat een
dergelijk bericht uit een gescande “rouwkaart”.

Met deze informatie

krijgen de naaste collega’s dan de gelegenheid om er tijdig en naar eigen
wens op te reageren. Het juiste mailadres voor een dergelijke melding is:
hrservicesbprr@bp.com Dit is het mailadres van de afdeling HR
services (Personeelszaken) van de Raffinaderij. Zij geven het bericht dan
door aan het Seconer-bestuur, dat het vervolgens zal doorsturen naar de
leden.
• Verzoek: Stuur a.u.b. uw eigen email-adres aan secretaris@seconer.nl
dan ontvangt u als eerste “spoednieuws “ zoals b.v. de genoemde
“rouwkaart bij een overlijden maar ook nieuws over activiteiten van de
Personeelsvereniging.
• Het Seconer-bestuur blijft natuurlijk gewoon in functie.
• Tip, bewaar de achterbladzijde van dit blad met nuttige adresinformatie
voor eventueel contact met bestuur en pensioenfondsen.
• Kijk ook eens op de website seconer.nl , voor adresinformatie, oude
Seconer-nieuws uitgaven en foto’s van reünies tot ver terug in de tijd.
• Kunt u goed overweg met MS-Word en Mail en Google en humor, denk
er dan eens over om mee te helpen om Seconer-nieuws een doorstart te
bezorgen.
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Bespiegeling van de historie van Seconer,
plus een oproep voor de toekomst!
Door Gerrit van de Peppel (voorzitter Seconer)

Beste Seconer-leden.
Terwijl ik dit schrijf gaan er drie gevoelens door mij heen: dankbaarheid, blijdschap en
verdriet.
Dankbaarheid voor al die personen die de afgelopen jaren het gezicht en het handelen van
Seconer bepaald hebben. Ik denk daarbij aan Nico ter Horst, Wim van Vliet, Bas Roos, Piet
Bout en Gerrit Kamperman als bestuursleden. Vele jaren hebben zij hun uiterste best gedaan
om u elk jaar een fantastische reünie te geven. En ik weet zeker dat velen van u dat als
bijzonder fijne dagen hebben ervaren. Maar ik denk ook aan Piet Bout, Rob van Breda, Piet
van Kessel en Klaas Kuipers, die al vele jaren het Seconer Nieuws verzorgden en op deze
wijze vier keer per jaar ons van nieuwtjes, maar ook van leuke verhalen, hobby's of
wetenswaardigheden voorzagen. Ik ben hun allen zeer dankbaar voor hun inzet en toewijding.
Dan de blijdschap. Ik ben bijzonder blij dat een paar “oude” bestuursleden (Leny Voorberg,
Piet Timmers en Wim Blok) wel wilden aanblijven, zodat de continuïteit van de stichting
gewaarborgd blijft. Daarnaast ben ik blij dat we een paar enthousiaste nieuwelingen hebben
gevonden, die met hun inzet ook dit jaar weer voor een fantastische reünie willen gaan
zorgen. Die mensen zijn Jan Ketellapper voor de ICT-zaken, Paul Vieveen als secretaris en
Klaas Otter als notulist.
En dan tenslotte het verdriet. Verdriet over het feit dat we voor de functie van
hoofdredacteur geen opvolger hebben kunnen vinden. Ondanks diverse oproepen en
gesprekken. Verdriet omdat door dit feit dit (voorlopig?) de laatste uitgave van Seconernieuws is in de vorm zoals u die van ons gewend bent.
In deze moderne tijd wordt veel via de elektronische media gepubliceerd, maar wij weten dat
er onder onze leden velen zijn die hiermee niet overweg kunnen. Daarom is een uitgave op
papier zeer belangrijk.
Het bestuur van Seconer belooft u dan ook hierbij dat alle informatie over de reünie en alle
relevante informatie over pensioenen op papier blijven verschijnen.
Maar meer dan ooit wijs ik u op onze website Seconer.nl. Daar kunt u nog de oudere versies
van Seconer-nieuws lezen en de foto’s van de reünies bekijken. Deze website wordt
momenteel geheel vernieuwd. Verder hebben we ook een goed werkend emailverkeer. Als u
het nog niet gedaan hebt, geef uw emailadres a.u.b. door aan: secretaris@seconer.nl
Tenslotte wil ik nogmaals allen die op welke wijze dan ook hun steun aan de Seconer hebben
gegeven heel hartelijk bedanken voor hun inzet en mochten er onder u enige zijn die ook wel
een steentje willen bijdragen, horen wij dat graag.

Gerrit van de Peppel
(voorzitter)
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Piet Bout stopt na 19 jaar met Seconer-nieuws
Het is mooi geweest, met veel plezier gedaan.
Maar nu is een jongere generatie aan de beurt.
Door Piet van Kessel
Piet heeft al geruime tijd aangegeven dat de eerste Seconer-nieuws van 2018 voor hem
ook de laatste zou zijn waar hij aan meewerkt. Die Seconer-nieuws is in januari bij u in
de brievenbus gevallen.

Waarom is Piet Bout 19 jaar de spil van Seconer-nieuws geweest?
In de eerste plaats is Piet iemand die zich vaak inspant voor een sociaal doel. Bij de BP
Raffinaderij en Nerefco was dat de inzet voor de Vakbond en de Ondernemingsraad en
het opzetten van een Mobiliteitscentrum ten tijde van de tweede reorganisatie aan het einde
van de vorige eeuw.
Na die reorganisatie wordt Piet lid van het Seconer bestuur en lid van de redactie van Seconernieuws. Naast het sociale aspect om Seconer-nieuws vorm te geven speelt een onvermoed
vakmanschap van Piet een rol. Piet blijkt namelijk een gediplomeerd typograaf te zijn met een
opleiding Grafische school in het Rotterdamse Spangen. Met die achtergrond werd Piet de
spil en vormgever van pakweg 70 uitgaven Seconer-nieuws.

Een korte samenvatting van het leven van een Letterzetter die Operator werd en 50 jaar
geleden de BP-Raffinaderij heeft helpen opstarten en die vervolgens in 1979 in de
functie van Trainingofficer werd aangesteld en later de afdeling Training zou gaan
leiden.
Piet Bout is met de geur van drukinkt opgegroeid.
De grootvader van Piet had een kleine drukkerij in de Burgemeester Roosstraat in Rotterdam
Noord. Het bedrijf werd kort voor de tweede
wereldoorlog door de vader van Piet
overgenomen maar moest, als gevolg van die
oorlog, al snel worden gesloten. En ook bij Piet
thuis was het ‘Zo opa zo vader zo zoon’ dus
ging Piet als derde generatie naar de Grafische
school. Een paar jaar later verdiende de
gediplomeerde typograaf Bout jr. dan ook zijn
eerste weekloon tussen de letterkasten en
drukpersen van Drukkerij Wegeling in
Kralingseveer.
Een drukproef maken in het Drukkerijmuseum.
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44 jaar later….
Met de eerste Nerflex uitkering komt de
grafische vakkennis van Piet als
samensteller en vormgever van de
allereerste Seconer-nieuws weer goed
van pas. Lettertype, pagina-indeling,
artikellengte, Piet weet waar hij over
praat, hij kent ’t vak. Samen met Dick
van de Berg en Piet van Kessel komt op
15 december 1999, met een oplage van
circa 150 exemplaren, de eerste uitgave
van Seconer-nieuws bij Wim van de
Velde van het fotokopieerapparaat. Er
zullen er nog vele volgen en steeds in een grotere oplage.

De eerste Seconer redactie

Doe maar gewoon
Boven aan de trap naar de zolderkamer van Piet Bout in Oostvoorne hangt een ingelijste
tekening van een bedrijfspand met de letters “Drukkerij Bout” op de gevel. “Dit was de
drukkerij van mijn vader” zei Piet terloops toen de redactie voor het kwartaaloverleg naar de
PC-ruimte annex (accordeon) muziekkamer de trap op liep. Toen begrepen de
medesamenstellers van het Seconer blad dat operator Bout van oorsprong een krantenmaker
is. Piet loopt niet zo met zijn kennis te koop weten we. “Doe maar gewoon dan …… enz.” is
zijn devies.
Later vertelde Piet over zijn pré-BP periode waarin hij wijkkranten samenstelde, trouw- en
rouwkaarten verzorgde en ook folders voor de buurtwinkeliers ontwierp. Het was een tijd van
lage lonen en altijd maar werken. Echt een tijdsbeeld van iemand die in 1939 geboren is.
Want als je in 1939 in Rotterdam geboren wordt dan zijn er moeilijke tijden in aantocht. De
harde strijd van zijn ouders om te overleven in de oorlogsjaren plus het vroegtijdig overlijden
van zijn vader, Piet was toen pas 7 jaar oud, hebben hem gevormd tot een ‘No Nonsens’
mens met een sterk ontwikkeld sociaal gevoel.
Een tweede start
Veel starters uit de beginperiode van de BP raffinaderij zijn van de generatie van Piet Bout en
hebben daardoor een levenswandel gehad
die veel op elkaar lijkt. Omdat er voor
raffinaderij-operator in de jaren ‘60 niet
op een school geleerd kon worden
kwamen
avontuurlijke
sollicitanten
meestal op de brommer naar de
zandvlakte waar de BP raffinaderij in
aanbouw was. De meesten van hen
hadden nog nooit een druppel ruwe olie
gezien. Alleen de ‘overstappers’ van
andere raffinaderijen kenden de raffinage
wereld. Piet Bout was één van de
sollicitanten die zijn vorige beroep met
dito opleiding achter zich liet en daarmee een compleet nieuwe weg insloeg.
5

Na jaren zie je op het bedrijf dat operators met speciale vaardigheden uit hun vroegere
scholing of opleiding en wat aanvullende cursussen, vaak via interne sollicitaties een nieuwe
job krijgen bij bijvoorbeeld Personeelszaken, (scheeps) administratie
of training.
Met de Seconer redactie op bezoek in het Drukkerij museum in Etten Leur.

Tijdens een stille periode gedurende de oliecrisis had Piet als operator laten zien dat het
opstellen en schrijven van werkvoorschriften hem vlot afging. Wellicht was dit mede de
aanleiding dat hij na verloop van tijd supervisor van de afdeling Training zou worden.
Tijdens een rondleiding in het Drukkerij museum te Etten Leur door een vak- en tijdgenoot
van dezelfde school in Spangen, vertelde Piet ons enthousiast over zijn drukkerijverleden.
Geen wonder dat hij 19 jaar lang met plezier Seconer-nieuws heeft samengesteld en mooi
gemaakt.
“De drukinkt kruipt waar het niet gaan kan”. zegt een aangepast gezegde. Maar nu, na 19
jaren Seconer-nieuws is de inkt bij Piet opgedroogd ………, maar mocht zich een nieuwe
eindredacteur voor Seconer-nieuws melden, dan is hij gaarne bereid wat van zijn kennis over
te dragen.
Piet, bedankt namens alle lezers en redactieleden:
Rob van Breda, Piet van Kessel en Klaas Kuipers.

In het Drukkerijmuseum krijgen, van links naar rechts; Piet Bout, Klaas Kuipers, Rob van Breda
en Nico ter Horst, uitleg over de werking van een rotatiepers.
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Op bezoek bij Patrick Noot
De oproep aan de lezers om aan Seconernieuws mee te werken leverde een
vriendelijke aanmelding op van Patrick Noot en zijn echtgenote uit Ridderkerk.
Op dinsdagmiddag 13 februari was de Seconer-redaktie bij Patrick en zijn vrouw
Gerry op de koffie om ze onze plannen met het Pensionado-krantje te laten zien.

Patrick die in 2010 bij BP met pensioen is gegaan heeft met maar één sollicitatie toch bij vier
verschillende
werkgevers
gewerkt.
Een
efficiënte
sollicitatie
zou
je
denken..
Door deze
eerste sollicitatie in
1976 werd hij bij de
Olieraffinaderij Chevron
op 29 jarige leeftijd als
Technician
in
de
Boilershop aangenomen.
Patrick bleef zitten waar
hij zat maar de naam
van zijn werkgever
veranderde al gauw van
Chevron in Texaco,
daarna Nerefco en tenslotte BP.
In deze onrustige overnametijden werden werknemers vaak als pionnen op een schaakbord
behandeld d.w.z. ontslagen of overgeplaatst. Patrick is de dans ontsprongen en heeft als een
flexibele kracht op diverse afdelingen gewerkt. Op de afdeling Files herinnert hij met veel
plezier Theo Hegge, Jan Meskers, Herbert Hartog en Meta Kreischer.
Anekdotes van de werkvloer.
Uit deze periode schudt Patrick de ene anekdote na de andere uit zijn mouw. Toen
echtgenote Gerry opmerkte dat Patrick in zijn schrijfwerk zo mooi kan formuleren was de
conclusie snel getrokken. Patrick gaat wat leuke voorvallen uit zijn werkzaam leven
beschrijven die diverse mensen uit zijn omgeving nog wel zullen herkennen. “Jammer” zegt
Patrick “dat je mensen waar je jaren zo prettig mee hebt samengewerkt nooit meer ziet, Ik zou
zo graag nog wel eens Jan Meskers willen spreken”. Ons blad zou eens een rubriek
“Opsporing verzocht” moeten starten”
Na een gezellig bezoek in Ridderkerk met een toezegging van Patrick om een stukje voor
Seconer-nieuws te schrijven, worden we door Patrick en Gerry op deze zonnige dag,
uitgezwaaid.
Zie verderop Patricks bijdrage in dit blad.
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In memoriam Piet van Brummelen. (1967-1989 BP raff.)
Op 22 januari van dit jaar overleed Piet van Brummelen op 85 jarige leeftijd.
Door zijn werk als postman op de BP raffinaderij en zijn vrolijk- positieve karakter is Piet voor
velen van ons een bekende verschijning gebleven.
Voor mij (Klaas Kuipers) in het bijzonder, want ik heb Piet al ontmoet toen ik in 1962 bij
Gebr. de Haas tankvaartbedrijf ging werken.
Als postman kende Piet iedereen op de raffinaderij en iedereen kende ook Piet. Voor zijn
tijdgenoten onder onze lezers wil ik het typisch, naoorlogse leven en werk van deze
sympathieke collega nog eens beschrijven.
Hierbij deels puttend uit een Seconer-interview dat in 2001 werd afgenomen en mijn
persoonlijke contacten met Piet van Brummelen.

Door: Klaas Kuipers
Vaardiploma 1948
Zijn grootouders voeren en daarom ging Piet in Amsterdam
naar de binnenvaartschool.
Daar behaalde hij in 1948 zijn diploma en ging werken op
een van de veren tussen Amsterdam en Amsterdam Noord.
Een jaar later stapte hij over naar Purfina en voer met olie
o.a. naar de melkfabriek te Lutjewier. Dat werk bleef hij
doen tot aan zijn diensttijd.
Als gewetensbezwaarde werd hij tewerk gesteld in de
Noordoostpolder en werd nuttig bezig gehouden in een
landbouwsmederij.
In Enschede vond hij de vrouw van zijn leven. Piet was toen
23 jaar.
Er was een groot woningtekort en vraag naar timmerlieden.
Piet liet zich via een Rijksregeling omscholen tot
timmerman.
Helaas
gooide
de
politieke
bestedingsbeperking roet in het eten en kreeg Piet 6 weken
na het behalen van het diploma ontslag.
We schrijven dan midden 50-er jaren.
Van 1965-1967 zetschipper MS “Vertrouwen”.
Gelukkig kon hij zo weer aan de slag op de binnenvaart.
De Haas Tankvaart uit Bergen op Zoom werd zijn nieuwe werkgever. Een bedrijf waar nogal wat BP
collega's vandaan zouden komen.
7 april 1967 bij BP,
Na sollicitaties bij Gulf en BP begint Piet op 7
april 1967 bij BP, officieel als Monsterman.
Aangenomen bij laboratoriumchef Hans Vos
en ook Octave de Blaay. Maar in de begintijd
was hij meer Handyman en timmerman aan het
houten laboratorium meubilair. Toen dit oude
laboratorium werd vernieuwd heeft Piet een
reeks houten opberg- laden kasten van uit het
laboratorium naar de Postkamer laten over
brengen. Piet was een praktische man.
“Weggooien is zonde” was zijn motto.
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De techniek van het monsternemen leerde men Piet op de Botlek installatie
Diverse keren werd hem een baan in Offsites aangeboden, maar hij was te veel gehecht aan het vrije
weekend, dat hij met zijn gezin door wilde brengen.
Postkamer
Na acht jaar laboratoriumwerk verhuisde Piet naar de Postkamer. Postmannen Ouwerling en Knip
gingen met pensioen. Tijdens vakanties was Piet al hun vervanger.
Een van Piet's vele taken was het bijhouden van de verlofadministratie. Soms deed hij dat thuis in zijn
vrije tijd.
Op wat latere leeftijd had Piet een
huis in Spijkenisse gekocht en in
1987, bij de aankondiging van de
Joint Venture met de Texaco
Raffinaderij, werd het even spannend.
Maar op 31 juli 1989 werd Piet door
de afvloeiingsregeling een vrije
vogel. Verveling was er echt niet bij.
Verbouwingen thuis en bij de
kinderen hielden hem van de straat.
Op straat werd de tijd gevuld door
lange trekvakanties met de caravan.
Daarbij gingen de fietsen mee. 's
Winters tijd voor de PC en het
internet. Ook kleinkinderen en
achterkleinkinderen kwamen aan hun trekken.
Van Spijkenisse verhuisden ze naar Capelle aan den IJssel.
En dan komt er een wat mindere periode. Piet zijn vrouw overlijdt en hijzelf wordt getroffen door een
aantal herseninfarcten. Daarbij raakt hij aan één kant verlamd en komt in een verpleegtehuis terecht.
Een lach en een traan.
Wat opviel was dat Piet zijn gevoel voor humor nooit heeft verloren.
Aan de ene kant was hij erg serieus, maar er moest toch altijd even gelachen worden.
En nu hij er niet meer is besef ik me pas dat het al een dikke 28 jaar geleden is dat Piet klaar was met
werken en we daarvoor al 27 jaar collega's waren. Eerst bij de Haas en later bij BP.
Met plezier herinner ik me de
controles van de verlofboeken.
Eerst in de shift en later op Botlek.
Op Botlek werden onder het genot
van een kop koffie of thee
herinneringen opgehaald aan zijn
jeugd in Amsterdam Noord en aan
de tijd op de binnenvaart. Piet kon
er beeldend over vertellen.
In 2011 voer Piet als opstapper
mee in een BP zeilwedstrijd op het
Haringvliet en haalden we samen
met Jan J. van der Eijk nog wat
herinneringen op. En op deze
laatste foto is Piet in gesprek met
Rob van Breda tijdens de Seconer
reünie in het automuseum van
Louwman.
Ik ben blij dat ik Piet gekend heb.
Klaas Kuipers
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Van “vuur”werk naar uurwerk (6)
Door Nico ter Horst
De geschiedenis van de betrouwbare klok begint dus met de slinger, een instrument dat als het ware
de schakel vormt tussen materie en tijd. Maar de ideale slinger bestaat niet. De theorie geldt voor een
slinger die wrijvingsloos is opgehangen in het luchtledige. Zo’ n slinger zou eeuwig blijven slingeren
met een slingertijd die exact kan worden berekend. Hoe onvoorstelbaar het ook is, hij heeft geen
energie nodig om gelijkmatig te blijven slingeren. Hier nader op ingaan, zou te ver voeren.
Toen Huygens zijn slingerklok ontwierp, had ons land al een zekere traditie achter zich van
klokkenmakers, meestal smeden en klokkenmakers die zich naast hun andere werkzaamheden
toelegden op het vervaardigen van klokken, voornamelijk torenklokken.
Huisklokken kwamen uiteraard heel weinig voor; zij waren het voorrecht van de welgestelden. Veel
klokken uit die tijd zijn niet bewaard gebleven.
In het Rijksmuseum is echter het uurwerk te zien dat Heemskerck en Barendszoon in 1596 op Nova
Zembla bij zich hadden en wat daar veel later is terug gevonden.
De uitvinding van de slingerklok was uiteraard een aanmoediging voor de Hollandse
constructeurs om de vinding van hun landgenoot in de praktijk te brengen.
In verschillende delen van ons land ontwikkelden zich bloeiende klokkenmakerijen
Getuigen hier van zijn b.v. de Zaanse klok, de Friese staartklok, de Amsterdamse staande klok en het
Schippertje.
Maar het meest interessante klokje uit de Nederlandse geschiedenis van het
uurwerk is het Haagse klokje waaraan behalve de naam van Huygens ook de
naam van Salomon Hendrikszoon Coster, klokkenmaker uit Den Haag is
verbonden. Coster was de eerste klokkenmaker die met ‘privilege’ van
Huygens klokken maakte met een slinger uurwerk. Het type slinger uurwerk
dat Coster maakte, het Haagse klokje, ontleent zijn naam aan de plaats waar hij
werkte.
Later zouden soortgelijke klokjes ook in andere plaatsen worden gemaakt; die
over het algemeen eveneens Haagse klokjes werden genoemd.
De grondvorm van het Haagse klokje is in vele Nederlandse, Franse en
Engelse tafelklokken terug te vinden. De Londense klokkenmaker Ahasuerus
Fromanteel stuurde zijn zoon John naar Den Haag om bij Coster de kunst van
het maken van slinger uurwerken te leren.
Niet alleen in de Zaanstreek werden (rond 1685) klokken gemaakt van dit type:
ook de Friese stoeltjesklok is er aan verwant.
Bron: Uurwerken A.A. De Boer/Wikipedia
“Van vuurwerk naar uurwerk” wordt voorlopig niet vervolgd, want als
redactieleden aanmelden, houdt ons Seconer Nieuws op te bestaan.

er zich geen nieuwe

Dus: als U Seconer wil blijven lezen, meldt u dan aan bij de redactie van Seconer.
Nico ter Horst
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19 jaar Seconernieuws in vogelvlucht.
Met de onderstaande korte samenvatting van de Seconer rubrieken in de afgelopen
jaren neemt de huidige redactie afscheid van de lezer. Met de verzending van ons
blad, vier keer per jaar in de grote hal van het BP kantoor, ontgroeiden we over de
jaren steeds meer het contact met de ons nog bekende collega’s die zo
langzamerhand allemaal met pensioen waren.
Toch is de nieuwe generatie BP-er welwillend en trots om over de ontwikkelingen op
de raffinaderij te vertellen. (zie verslag nieuwe CR ) Dit zou een mooie overgang
kunnen opleveren voor een nieuwe jonge(re) redactie!
Waarover schreven we zoal in de loop der jaren…
1. Over de bestemming en datum van de jaarlijkse reünie gevolgd door een verslag
van de reüniedag. Ellie Vrijdag kon daar vaak heel beeldend over schrijven. Over de
activiteiten van de BP Personeelsvereniging, vaak klaverjassen, door Gijs Hoogland.
2. Piet Bout schreef in zijn column Rondje Raff. Over de gebeurtenissen en
veranderingen op de raffinaderij, zo bleven gepensioneerden toch enigszins op de
hoogte van wat er zich op hun voormalige fabriek afspeelde. Rob van Breda schreef
o.a. over bouw en opening van de Auto Hobby Club en in deze editie nog over de
bouw van een nieuwe controlekamer.
3. Vijfendertig interviews met oud collega’s zijn er in de afgelopen jaren in ons krantje
verschenen. De bezoeken van Piet van Kessel samen met Nico ter Horst of Rob van
Breda of Piet Bout waren vaak verrassend. Mensen blijken bijna altijd interessanter te
zijn dan je in een oppervlakkig contact zou denken.
4. De interviews met de elkaar opvolgende Refinery managers. Willem Arie Kuil, Thys
Heijns en Emilio Marin gaven ons een vooruitblik op hun toekomstplannen met de
raffinaderij. De voertaal was daarbij wisselend, Nederlands, Zuid-Afrikaans-Engels,
Castilliaans en Engels.
5. De vaste rubrieken van Nico ter Horst eerst over vuurtorens en later “van Vuurwerk
naar uurwerk”. Mededelingen over ons “BP Pensioenfonds” door Jan Nieuwenhuize
en zeker niet te vergeten, “de Brieven uit Senegal” van Aad van Biezen zorgden
voor de nodige afwisseling.
6. “Caltex Ster” Een serie van door Piet Bout uitgezochte artikelen uit het bedrijfsblad
van Caltex Pernis uit de vijftiger jaren, speciaal voor onze “Texaco “collega’s.
7. Moppen en grappen. De overgeschoten ruimten in het blad werden tot veler genoegen
met moppen of soms de tikkie schuine gedichtjes van John van der Aa opgevuld.
8. Personalia, De laatste pagina van het blad is de pagina die vaak als eerste wordt
opengeslagen. In de eerste plaats voor “ wie zijn er met pensioen” maar bij
“overleden” is het altijd even de adem inhouden.
9. De achterpagina: Deze pagina met contactinformatie is van belang voor de lezer als
er vragen zijn aan het Seconerbestuur over b.v. de Reünie of PV-activiteiten, het
pensioenfonds en evt. om een overlijden door te geven. enz.
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Een nieuwe controlekamer.
Als u nu als gepensioneerde bij de ingang
van de Raffinaderij zou komen, zou u
waarschijnlijk wel even moeten slikken.
Het administratiegebouw blijkt voor een
groot deel gesloopt. Er staan hier en daar
nog wat muren overeind die wat
herinneringen bij je oproepen aan al die
jaren dat je hier kwam, je dagelijkse lunch
at en niet te vergeten, alle feesten en
recepties die hier ooit zijn gehouden…
Wat is hier eigenlijk aan de hand? We
schreven er al eerder
over naar aanleiding van de verplaatsing van
autohobbyclub. Er is een grootschalig project gestart. Er komt een nieuwe
controlekamer met een nieuw change-house en verder zal het Maintenanceshops/gebouw drastisch worden aangepast aan de huidige veiligheidseisen.
We zijn nu dus bezig onze derde controlekamer te
bouwen. De CDU controlekamer was de eerste en staat
behoorlijk dicht bij de units. Ze heeft na de grote brand
in 1985 als bescherming een betonnen overkapping
gekregen. Toen de Cracker werd gebouwd kreeg deze
uiteraard haar eigen controlekamer die eigenlijk ook
redelijk dicht bij de fabrieken kwam te staan. Daar heeft
zich bij mijn weten eigenlijk nooit een incident
voorgedaan waarbij het gebouw het zwaar te verduren
heeft gekregen, maar elders op de wereld heeft zich in dit verband wel degelijk een ernstig
incident voorgedaan.
Incident
Op
de
Texas-city
Raffinaderij in Amerika
vond in maart 2005 een
ontploffing
plaats
waarbij veel slachtoffers
vielen. Een drama dat
voor
alle
BP
raffinaderijen over de
gehele
wereld
verstrekkende gevolgen
zou krijgen. De eerste
voor ons merkbare, en
gelijk zeer ingrijpende
verandering als direct
gevolg daarvan, was de
bouw
van
het
schitterende nieuwe “blastproof” hoofdkantoor dat in oktober 2011 aan de rand van het BP
terrein is geopend. Verscholen achter een “duin” van wel 14 meter hoog is dit gebouw
bestand tegen de eventuele explosie waarvan we allemaal hopen dat die bij ons nooit zal
12

plaatsvinden. Dat veiligheid en mooi hand in hand kunnen gaan werd wel bewezen door het
toekennen van de Rotterdamse Architectuurprijs voor het bijzondere ontwerp van dit gebouw.
Dit was de eerste grote investering die door BP bij ons werd gedaan om de veiligheid van een
groot deel van het personeel dat niet direct op of bij de units hoeft te werken te kunnen
waarborgen.
Daarmee waren we er echter nog niet. Operators en Maintenance-personeel werken dagelijks
op of dicht in de buurt van de fabrieken. Het doel is uiteraard om al het personeel een zo
veilig mogelijke werkplek te kunnen bieden, dus ook de medewerkers van Operations en
Maintenance. Om die reden is besloten om één centrale controlekamer te bouwen met daar
omheen nog een aantal andere voorzieningen zoals was en kleedruimten en een veilige plek
voor de kantoren van de onderhouds-afdeling.
De GP44-30 norm…
De locatie voor het nieuwe te bouwen complex is zo ver mogelijk bij de units vandaan als
maar praktisch mogelijk is. De luchtdrukgolf die kan ontstaan als gevolg van een mogelijke
ontploffing op de process-units, is op enige afstand gemeten niet écht hoog maar is wel heel
kort en hevig. Het is daardoor in staat om gebouwen die daar niet op zijn berekend flink te
beschadigen met mogelijke personele ongevallen als gevolg. Er bestaat een norm voor dit
soort gevallen, die aangeeft dat gebouwen die daar wél op zijn berekend en buiten de
luchtdruk-grens van 42 millibar vallen in zo’n geval als veilig zijn te beschouwen. Op de
satellietfoto op de vorige pagina, vertegenwoordigt de blauwe lijn die grens. De 42 mBar lijn.
Het nieuw te bouwen complex valt daar buiten. Als u echter goed kijkt, ziet u op de foto dat
het gebouw van de Maintenance shops en het Storesgebouw gedeeltelijk aan de verkeerde
kant van de blauwe lijn vallen. Om die reden vallen deze twee gebouwen ook binnen dit
project waarover later meer.
Hergebruik bestaande gebouwen
Zoals gezegd is er flink wat van het voormalige administratiegebouw gesloopt, maar toch zal
het
deels
worden
Brandweerkazerne
Maintenance shops-gebouw
hergebruikt.
Op
de
tekening hierboven kunt u
zien welke delen zullen
worden gerenoveerd, wat
wordt hergebruikt en wat
er nieuw zal worden
gebouwd.
Op
de
plattegrond
hiernaast:
Geel gekleurd; Er wordt
nog deels gebruik gemaakt
van de bestaande gebouw /
Hoofdpoort
fundaties. (een deel van het
oude laboratorium)
Rood gekleurd; Dit zijn de
gebouwen die worden gerenoveerd. (Een deel van het administratiegebouw en het
Maintenance shops gebouw)
Groen gekleurd; Dit gedeelte wordt nieuwbouw. (De controlekamer)
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De nieuwe indeling
Hieronder ziet u de toekomstige indeling en hoe de oude en nieuwe gebouwen met elkaar
zullen worden verbonden.
Het overgebleven gedeelte van het voormalige laboratorium, waar straks de kleedruimtes
zullen komen, zal met de nieuwe controlekamer worden verbonden door middel van een soort
luchtbrug. Verder komen er rond het geheel zoveel mogelijk parkeerplaatsen. (de gearceerde
vlakken) De parkeervakken onderaan de tekening zijn overigens nu al in gebruik.

Luchtbrug

Het nieuwe laboratorium
Parkeerplaatsen

De organisatie, Robert Margadant.
De hoofdaannemer van het project is het bedrijf Royal
Haskoning. Een gerenommeerd bedrijf met veel
ervaring met de bouw van objecten in industriële
omgevingen. De eindverantwoordelijke voor BP (de
SPA) is Robert Margadant. Robert, nog net geen
veertig, maar heeft al een indrukwekkende staat van
dienst, zowel binnen als buiten BP. Projecten o.a. in
Aruba, Trinidad en Aberdeen. Hij heeft zowel
werktuigbouw als bedrijfskunde gestudeerd, een goede
combinatie voor een klus als dit.
Robert nam royaal de tijd om
ons rond te leiden en bij te
praten over dit grote (en dus
kostbare) project. We raakten al
snel onder de indruk van de
grondigheid
waarmee
dit
project is opgezet. Er is twee
jaar door alle betrokkenen diep
nagedacht over de meest
optimale opzet en indeling van
het nieuwe complex en het ziet
er naar uit dat dit zijn vruchten
zal gaan afwerpen.
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De controlekamer zelf.
Er komen in de nieuwe controlekamer vier “eilanden” met schermen (hubs in vaktaal). Elke
hub kan door maximaal 8 man worden bemand die van daaruit hun units zullen aansturen. De
boardoperators dus van zowel de CDU’s, Oil Movement én de FCCU. Elke unit met z’n eigen
specifieke eisen en dus ook weer een beetje anders dan de anderen. De vierde hub zal nu nog
niet worden gebruikt, maar wordt gereserveerd voor een eventuele Hydro cracker, want het
ziet er nu toch naar uit dat die er op redelijke termijn gaat komen…. Alle digitale
instrumenten en systemen op de units worden middels glasvezelkabels met de nieuwe
controlekamer verbonden. Een lastige uitzondering hierop vormen de beide nu nog analoog
bestuurde gasturbines op de FCCU.
U zult begrijpen dat er vooraf goed nagedacht moest worden over de opzet en indeling van
deze geheel nieuwe opzet, en dat is dan ook gebeurd. Werkgroepen van Operations hebben
vooraf uitgebreid nagedacht en hun plannen op papier gezet. Daarna is er achter op het terrein
in een TA loods, de door de werkgroepen zelf ontworpen indeling in karton nagebouwd.
Dit in een grote ruimte van 21 bij 21 meter. Dat dit een nuttige exercitie was, bleek al snel.
Eén van de groepen eenmaal geconfronteerd met haar eigen ontwerp, op ware grootte
uitgevoerd in karton, moest tot haar eigen verbazing constateren dat het een volslagen
onwerkbaar ontwerp bleek te zijn…. Dat was wel even slikken om daarna weer opnieuw rond
de tafel gaan zitten om met z’n allen opnieuw te beginnen met nadenken. Voor de algemene
opzet en inrichting is het bedrijf VHP ingehuurd. Zij zijn gespecialiseerd in het inrichten van
controlekamers.
En verder
Om het Maintenance-shops gebouw zal een beschermende / versterkende schil worden
gebouwd en het zal op een aantal details worden aangepast. Het blijft wel haar functie als
centrale werkplaats behouden maar de vaste kantoren verdwijnen. De enige vaste bewoners
van dit pand zullen de mensen van de Analysergroep zijn. Zij komen straks in het huidige
“Waste kantoor” van Arnold Bakels aan de zuidwest kant van het gebouw. Zover mogelijk bij
de units vandaan dus.
De streefdatum voor de inbedrijf name van de nieuwe controlekamer is 1 januari 2020. Eind
volgend jaar moet dus alles gereed zijn. De units zullen dan stapsgewijs en “live” worden
overgezet op hun nieuwe bedieningspanelen.
Hier komt de nieuwe Controlekamer.
Op de plaats waar nu de
donkere auto’s staan gaat straks
de nieuwe CR gebouwd
worden.
Links
ziet
u
de
brandweergarage en het donkere
vlak rechts is de zijkant van het
nieuwe laboratorium dat haaks
op het oude lab. is gebouwd.
In midden, en op flinke afstand,
de fabrieken.

Rob van Breda en
Piet van Kessel.
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Groningse protesten….
Eens in de veertien dagen staan mijn vrouw en ik als bezorgde
grootouders samen met een aantal andere opa’s en oma’s uit
het hele land voor het gebouw van de Tweede kamer in Den
Haag. Dit om de Nederlandse politici onze bezorgdheid te
tonen voor het klimaat. We hopen op deze manier de politiek
ertoe te bewegen dit onderwerp nu eindelijk eens serieus op
de kaart te zetten.
Niet dat wij voor ons eigen hachje vrezen hoor. Onze generatie redt het nog wel. (hopen we)
Onze bezorgdheid geldt
hoofdzakelijk de toekomst
van onze kleinkinderen. Ik
heb daar al eens eerder over
geschreven u kent dus
vermoedelijk het verhaal al.
We
stonden
op
een
donderdag in januari net op
onze vaste plek, recht
tegenover de ingang van het
tweede Kamergebouw met
ons spandoek al in de
aanslag, toen iemand uitriep
“zullen we met z’n allen
naar het Malieveld gaan?”
Wat hebben we daar nou te zoeken was mijn eerste gedachte, maar er volgden onmiddellijk
daarop instemmende geluiden van andere grootouders die kennelijk beter op de hoogte waren
dan wij.
Vandaag komen de gedupeerde Groningse boeren naar den Haag om te protesteren tegen de
situatie rond de aardgaswinning werd er verteld. Daarna is er een openbare hoorzitting waar
ze met z’n allen naar toe gaan, werd er vervolgens uitgelegd. Omdat bij zulke manifestaties de
media altijd in groten getale aanwezig zijn, zou de voor ons, bezorgde grootouders zozeer
gewenste media-aandacht, wel eens goed kunnen uitpakken, zo was de redenering. De
beslissing was snel genomen en dus vertrok kort
daarop er een wat rommelige verzameling
grootouders met spandoeken en al richting
Malieveld. Onderweg werden we bijgepraat. De
Groningers zouden niet alleen komen met drie
bussen maar ook met een aantal grote trucks
met opleggers met daarop van die enorme
tractoren want zoals gezegd, betrof het
hoofdzakelijk gedupeerde boeren. Die trucks
kwamen wat later, want de hele stoet was eerder
die dag buiten den Haag door de rijkspolitie
tegengehouden. Ze mochten pas door naar het
centrum van den Haag nadat de gezamenlijke
Burgemeesters van Den Haag en Groningen met elkaar hadden overlegd.
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Op het Malieveld
Toen wij op het Malieveld aankwamen stonden de Groningers die met de bussen waren
gekomen al met een groot spandoek klaar. Ze waren
echter niet de enigen. De politie en de ME waren ook
gekomen en hoe! Getalsmatig was de verhouding bijna
één op één! Er liep een enorme macht aan agenten en
ME ers over het veld. In de lucht hing een helikopter om
het geheel in de gaten te houden en aan het eind van het
veld stonden er nog zo’n vijftien agenten te paard, zo te
zien op het ergste voorbereid en gereed om hardhandig
in te grijpen. De Haagse burgemeester was er kennelijk
toch niet helemaal
gerust op. Er gebeurde echter niets bijzonders. Opeens
werd er opzij, opzij geroepen en dat bleek niet voor
niets, want nu kwam er een aantal indrukwekkend grote
trucks aangereden. Compleet met de tractoren op de
opleggers. Een gejuich steeg op uit de rijen van de
Groningse supporters maar daar bleef het bij. Wel
kwamen er steeds meer groepjes boeren met spandoeken
het veld op. Een aantal filmploegen was druk bezig deze
mensen allemaal te interviewen.

Onvoldoende media-aandacht.
We raakten in gesprek met een indrukwekkende grote man. Hij vertelde ons dat er recent in
één weekend in de akker van zijn buurman spontaan een groot gat was gevallen. Een week
lang waren er vrachtwagens met grond af en aan gereden om het gat weer te dichten. Hij
beweerde zelfs dat er tegen de grens met Drenthe een hele boortoren spontaan in de grond
was verdwenen….. Maar voegde hij er op enigszins verbitterde toon aan toe. Daarvan hoor je
in de media helemaal niets…
De sfeer van het geheel was ontspannen maar tegelijkertijd merkte je in de gesprekken met de
diverse mensen dat ze het behoorlijk zat waren en écht actie-bereid waren als er nu geen
behoorlijke oplossing zou komen. Iedereen was het er over eens, dat de enorme overmacht
aan politie en ME potsierlijk aan deed.
De Groningers trokken na verloop van tijd naar het binnenhof voor de komende hoorzitting en
wij namen de randstadrail weer terug naar Rotterdam. s ’Avonds, eenmaal weer thuis, zapten
we tevergeefs langs alle nieuwsrubrieken op de TV maar de media vonden het kennelijk
allemaal niet de moeite waard. Dat heb je wel vaker in Nederland als de oplossing van je
probleem veel geld gaat kosten…. Hadden die Groningers misschien tóch gelijk…..
Rob van Breda

Modern mopje:

“Oma, wat heb je een gek wachtwoord voor je computer, waarom
“ONJUIST” ?
“Nou, jochie, Oma vergist zich nogal eens en dan zegt de computer
“Uw wachtwoord is onjuist” en dan weet ik het weer……
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Patrick Noot neemt je in dit verhaal mee, over de verschillende
afdelingen waar hij sedert 1976 gewerkt heeft. Situaties en collega’s die
hij beschrijft zullen bij vele lezers, oude herinneringen oproepen.

Hallo, ik ben Patrick Noot en ben in 1976 op 29 jarige leeftijd begonnen bij de Chevron als
Technician in de Boilershop.
Na een training in de Machine - Electro shop van Chevron en
de bij Algemene dienst (ieder onderdeel 1 maand) werd je na
een examen Allround Technician en kon je in de Boilershop
beginnen.
Wij maakten en reviseerden alle onderdelen van de
Raffinaderij. Ook de “ stops” deden wij zelf. Na enige tijd
stroomde ik door naar “B Senior”. Na een paar jaar werd mij
gevraagd om Turnaround-Afteken-Sheets te maken. Dit deden
wij toen nog op Calques met inkt. Je maakte een Master-sheet
welke werd gekeurd door Hugo den Boogert. Werd deze goed
bevonden dan gingen deze naar de Files-afdeling waar zij op papier werden afgedrukt.
Files afdeling bij Jo Westerman
Zo ben ik op de Files afdeling beland bij Dhr. Jo Westerman. Wij beheerden alle originele
tekeningen van de Raffinaderij die in grote hangmappen werden opgeborgen. Vervolgens
werden de hangmappen weer opgeborgen in grote brandvertragende klepkasten. Deze werden
alleen door de Files medewerkers en de Tekenkamer medewerkers “getrokken” en terug
gehangen. Later zijn wij ook begonnen om deze over te laten zetten op Micro Fiches. Nadat
Jo Westerman met pensioen was gegaan, werd ik het aanspreekpunt op deze afdeling.
Chevron werd Texaco en Texaco werd Nerefco. Iedere keer weer opnieuw een reorganisatie
best wel spannend!
A4 of A5
Kreeg je tijdens de reorganisatie een A4 envelop in de bus dan hield dat in dat je weg moest.
Een A5 envelop was het goede nieuws. Voor mij kwamen gelukkig steeds de A5 enveloppen.
Deze werden ook altijd op vrijdag vlak voor de kerstdagen uitgedeeld, dan had je “Prettige
Kerstdagen” lekker fijnzinnig van de directie.
Op een dag: Komt er een man binnen, motorlaarzen, trui en de pantalon in zijn laarzen
gestopt. Hij loopt even rond op de afdeling (wat wel meer werd gedaan) kijkt mij aan en loopt
naar de klepkasten waar de Calques in hangen. Hij trekt een klep omhoog en wil een map
omhoog trekken. Ik sta direct naast hem en vraag wat de bedoeling is en doe de kast weer
dicht. Hij kijkt mij enigszins verbouwereerd aan en zegt: “Ik ben Theo Hegge, jou nieuwe
baas”. Ik stel mij ook voor en hij verzocht mij om mee te lopen naar zijn kantoor. Hier hebben
wij het over het reilen en zeilen van de afdeling gehad. Na afloop van het gesprek zei hij:
“met jou kan ik praten Patrick, ik mag jou wel”.
Theo was een eigenzinnige man, maar recht door zee. Ik was zeer op hem gesteld en heb een
zeer goede en fijne tijd met hem gehad.
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Nerefco wordt BP.
Na enige maanden werd ik overgeplaatst naar de BP Raffinaderij Europoort ook weer op de
Files Afdeling waar ik met Jan Meskers, Meta Kreischer en Herber den Hartog kwam te
werken. Ik kreeg een bureau toegewezen dat rondom volgebouwd was met verhuisdozen vol
papieren welke ik moest verifiëren met de files en kijken of deze al verfilmd waren. ” Zo”,
zei Jan “Hier staat voor een paar maanden uitzoekwerk”. Na ongeveer 3 weken had ik de klus
klaar en kon ik aan de slag op de afdeling. Enige tijd later werd Theo Hegge ziek.
Toen Theo uit het ziekenhuis kwam zijn wij nog diverse keren bij hem op bezoek geweest.
We hebben toch nog met elkaar veel gelachen en plezier gehad.
Jan Meskers, Meta Kreischer en Herber den Hartog gingen ook met pensioen wat resulteerde
in verhuizing van de afdeling Files en het werken met nieuwe Team Leaders. Bij de laatste
nieuwe Team Leader besloot de hele File crew om niet meer op de files afdeling te willen
werken en zo werd ik over geplaatst naar de Toolroom.
Toolroom bij John Corver.
Zo belandde ik dus in de Toolroom bij John Corver en kreeg een plaats in het kantoor bij
Wilco de Jong. Hier deden wij de administratie, planden de keuringen van materialen, het
autopark etc. Later mocht ik ook de festiviteiten van de open dagen tussen de Toolroom en het
Stores gebouw en de parkeerplaats organiseren. Hier trad ook Wilco met zijn band op. Een
geweldig muzikant en zanger. Ook dat was weer een mooie tijd.
Pensioen.
Maar aan alles komt een eind en ook ik moest met pensioen. Het was echter maar van korte
duur, want na twee weken werd ik opgebeld door Harry van der Sluijs om in “Stops” te lopen
als Nacht Supervisor. Dat heb ik natuurlijk gedaan en hier leerde ik Renzo Brandt kennen, die
toen ook Nacht Supervisor was en waar ik ontzettend veel mee gelachen heb. Nadat ik dit
diverse keren gedaan had werd ik benaderd door Niels Saman of ik zin had om als Supervisor
voor de afdeling C.O.I (corrosie onder isolatie) te komen werken. Hier werd ik op kantoor te
werk gesteld met Leen Noordzij en Eric de Kramer. Op deze afdeling heb ik veel geleerd en
ook daar ontzettend veel plezier gehad.
Al met al heb ik tijdens mijn loopbaan veel geleerd, gelachen en plezier in mijn werk gehad.
Met vriendelijke groet.
Patrick A. Noot,
pat.noot@gmail.com

Mopje van Patrick

Een bericht uit een Schotse krant:
Twee Schotse heren hebben een weddenschap om een fles whisky afgesloten,
Over wie het langst zijn adem in kan houden.
Het duel eindigde onbeslist.
Zaterdag is de begrafenis…….
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Mysterie of toeval?
Met de komst van het internet, kwam ook het elkaar toesturen van bijzondere en leuke
filmpjes zoals we die inmiddels allemaal wel kennen. In het computer-loze tijdperk
daarvóór was er echter ook al een levendig verkeer van grappen en grollen. Het verschil
was alleen dat je die toen nog via de bekende BP-postmap ontving.
Ik heb er toen een gewoonte van gemaakt om alles wat ik leuk of bijzonder vond te bewaren
in een aparte map. Die map heb ik nu thuis en in onbewaakte momenten wil ik daar nog wel
eens doorheen bladeren.
Laatst kwam ik daarin het volgende verhaal tegen dat je zonder overdrijving wel “Bijzonder”
zou kunnen noemen. Ik heb de feiten niet persoonlijk gecheckt, maar als de helft maar waar
zou zijn is het volgens mij nog steeds bijzonder genoeg…..
• De Amerikaanse President Abe Lincoln werd in het congres gekozen in 1846
• John F. Kennedy werd in het congres gekozen in 1946
• Lincoln werd tot President gekozen in 1860
• Kennedy werd tot President gekozen in 1960
• De namen Lincoln en Kennedy bevatten elk zeven letters.
• Hun beider vrouwen verloren elk een kind toen ze in het
Witte huis woonden.
• Beide Presidenten werden vermoord op een vrijdag.
• Allebei werden ze in het hoofd geschoten en allebei in de nabijheid van hun vrouw.
• De secretaris van elk had hen vooraf gewaarschuwd niet naar het theater te gaan
(Lincoln) of naar Dallas (Kennedy)
• De secretaris van Lincoln heette Kennedy, de Secretaris van Kennedy heette Lincoln.
• Beiden werden vermoord door “Southeners” dus mensen uit het zuiden van de VS.
• Andrew Johnson, die Lincoln opvolgde werd geboren in 1808
• Lyndon Johnson, die Kennedy opvolgde werd geboren in 1908
• John Wilkes Booth die Lincoln vermoordde werd geboren in 1839
• Lee Harvey Oswald die Kennedy heeft vermoord werd geboren in 1939
• Beide moordenaars hadden drie namen en beider namen hadden 15
letters.
• Booth vluchtte na zijn daad van een theater naar een pakhuis.
• Oswald vluchtte na zijn daad uit een pakhuis maar werd gearresteerd in een theater.
Toch wel erg veel overeenkomsten…… wat denkt u? Mysterie of toch toeval?
Rob
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Mijn eerste whisky
Door Harm Jager (v.a.1956 BPHM), afbeelding, aquarel ook door HJ.
Na het einde van de oorlog en de bezettingsjaren in
1945, moest ik aan boord van de waterboot waar mijn
De Maas VI
vader kapitein op was als matroos monsteren. U
vraagt zich af wat een waterboot in de haven van
Rotterdam doet. Hierboven staat er een. Het is de
Maas VI, die langszij een Liberty-schip ligt in de
Waalhaven. Ook de zeeman heeft aan boord
drinkwater nodig voor zijn bewassing, en voor het
bereiden van zijn voedsel. Hoewel het water in de
Nieuwe Maas net na de oorlog brandschoon was, je kon op verschillende plaatsen in de
havens tot op de bodem kijken, werd het toch niet aangeraden om direct van buitenboord te
drinken. De zeeman heeft dus drinkwater nodig al was het maar om koffie en thee te zetten.
16 Liberty-schepen
De volledig vernielde haven van Rotterdam kreeg na de bezetting gelukkig weer schepen
binnen en al waren bijna alle kademuren kapot, op de boeien was plaats genoeg. Omdat Japan
nog niet gecapituleerd had, voeren die schepen nog in konvooi. Het was een prachtig gezicht
om zo een heel konvooi van soms wel 16 Liberty-schepen achter elkaar naar binnen te zien
komen en zoals ik al zei gingen ze meestal naar de Waalhaven. Het was een prachtige zomer
in 1945 en als een echte Hollandse jongen, ik was 17, lag ik meer in het water om te
zwemmen dan dat ik aan dek bezig was. Voor de sport en een beetje uit bravoure dook ik van
de voorsteven van een geladen Liberty af en dat leverde wel eens een pakje sigaretten op. Op
een heel warme dag in augustus lagen wij een schip van drinkwater te voorzien, dat werd via
een persleiding naar alle tanks tegelijk gepompt en dat ging maar met ongeveer 50 tot 60 ton
per uur.
Ik lag zoals gewoonlijk heerlijk in het bijna lauwe water te poedelen toen ik achter mij een
merkwaardig geproest en geschreeuw hoorde. Ik keek om mij heen en bespeurde op een
afstand van ongeveer 50 meter een jonge man in het water liggen die met zijn armen zwaaide
en om hulp riep. Ik spurtte naar hem toe maar omdat hij nogal met zijn armen om zich heen
zwaaide bleef ik een beetje op afstand en probeerde hem met luid geschreeuw tot rust te
brengen. Dat gebeurde en ik kon wat dichter bij hem komen, maar toen begon hij weer met
zijn armen te slaan en hij duwde mij onder water in een poging om tegen mij op te klimmen.
Gelukkig was een in de buurt liggende schipper zijn vlet aan het leeghozen, hij pakte een riem
en wrikte naar ons toe. Met vereende krachten kregen we hem in de vlet. Ik was blij toe, want
ik had het moeilijk genoeg, ik had gedurende de worsteling met de drenkeling toch wat water
binnengekregen en ik was hondsmoe, waarschijnlijk van de spanning. De schipper bracht ons
terug naar de waterboot en we hielpen de zeeman terug aan boord van zijn
eigen schip. Na een rustpauze, om zelf wat bij te komen, heb ik mijn
overall aangetrokken en ben ik weer aan het werk op mijn schip gegaan,
maar na verloop van wat tijd werd ik door de stuurman van de zeeboot aan
boord geroepen. Ik werd bij de kapitein gebracht. De man die we uit het
water hadden gehaald was er ook evenals de schipper die ons had terug geroeid. De
drenkeling bleek een “gunner” te zijn die eigenlijk bij de Navy hoorde maar daar aan boord
het geschut bediende. Bijna huilend bedankte hij ons. De kapitein schonk een borrel voor ons
in en dat bleek een whisky te zijn. Ik heb het opgedronken maar ik vond het niet lekker.
Toen niet, tegenwoordig wel !!!!!!!!!!!!
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Drie voetbalteams.
In de fotoverzameling van Frans Muller troffen we nog een paar foto’s die we zeker het
publiceren waard vonden. Dit alleen al omdat het zo leuk is om te proberen de leden van de
diverse teams te herkennen. Wij kwamen wel wat bekende gezichten tegen maar lang niet
iedereen herkenden we .
De foto hiernaast moet
volgens ons wel het
Maintenance-team
geweest zijn. Van links
naar rechts (volgens ons)
Staand: Roel van Dijk,
Leo Monster, Ron
(Kuuk) de Haan, Peter de
Jong, Luuk Ravensloot,
Theo de Man?
Zittend: Piet Padmos,
Jan Bijl, Piet van Dorp,
Albert Verhagen? Rinus
Deelen
Het team op de foto hiernaast moet wel een
gemengd team zijn geweest. Er zitten flink
wat Maintenance mensen in maar ook een
paar van Operations en andere afdelingen.
We herkennen o.a.
Frans Muller,
Henk Ackermans,
Kuuk de Haan,
Jan Falandt,
Arie Lugthart?
Rinus Deelen.
Herkent u de anderen?

Hiernaast herkennen we
slechts:
Anton van de Schans,
Piet Grootenboer,
Frans Muller en Peter of
Henk Ruhl
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OFP BP Pensioenfonds – sectie Nederland
Door Jan Nieuwenhuize en Arno Baltussen
Dutch Management Committee (DMC)
In de recente vergaderingen van het DMC zijn de volgende onderwerpen besproken.
Met ingang van 1-1-2018 is de pensioenricht-leeftijd in de 2015 pensioenregeling verhoogd
van 67 jaar naar 68 jaar. De Ondernemingsraden van BP Ned. en BPRR hebben hiermee
ingestemd. De gevolgen van deze wijziging zijn alleen van invloed op de regelingen van de
actieven, dus niet op die van de pensioengerechtigden.
Het OFP heeft het huidige contract met BWCI voor de administratieve uitvoering van de
beschikbare premieregelingen (DC regelingen) opgezegd. In de loop van 2018 zal de
administratie uitgevoerd gaan worden door Previnet. Het DMC heeft het OFP hiervoor een
positief advies gegeven. Het communicatie-traject omtrent de wijziging van administrateur en
gevolgen van de invoering van de “Wet verbeterende premieregeling” zal binnenkort
opgestart worden. Uiteraard alleen voor diegenen, die deelnemen aan de Beschikbare
premieregelingen.
Waarde- en performance beleggingen.
De waarde van het Nederlandse deel van het OFP-vermogen bedraagt per eind december 2017
€ 1.3 miljard (1-1-2017 was dit €1.2 miljard). De stijging van het vermogen in 2017 is
veroorzaakt door premiebijdragen van BP Ned. en BPRR, een extra storting door BP in
december 2017 van ruim € 40 miljoen en waardestijgingen van de beleggingen.
Het cumulatieve rendement in de periode januari t/m december 2017 is 2.53%. Dit is een
voorlopig cijfer: medio juni zullen de definitieve cijfers voor het Nederlandse deel van het
OFP bekend zijn.
Indexatie van pensioenen.
De opgebouwde pensioenen voor gewezen deelnemers en de pensioenuitkeringen voor
gepensioneerden worden per 1 januari 2018 voor zowel BP Raffinaderij Rotterdam- 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 2017 was de
inflatie 1.4 %.
Uit de berekeningen voor toeslagenverlening blijkt dat er helaas te weinig rendement op de
beleggingen is behaald om indexatie toe te kennen en heeft het DMC moeten besluiten het
OFP te adviseren om per 1 januari 2018 geen toeslag te verlenen.
Binnenkort worden alle pensioengerechtigden hierover per brief geïnformeerd.
Ook ons pensioenfonds gaat steeds meer digitaal, het is gemakkelijk en scheelt in kosten.
Via onze website bieden we u al volop digitaal gemak. Zoals met Mijn pensioen, een
beveiligde omgeving met uw persoonlijke gegevens en belangrijke documenten.
Graag willen we een volgende stap zetten: minder papier en meer informatie digitaal
aanbieden. De informatie is actueel, het is beter voor het milieu en het is goedkoper.
Maak gebruik van digitaal gemak
Geef uw e-mailadres in ieder geval aan ons door op de website bij Mijn pensioen. Wij
informeren u vanzelfsprekend wanneer wij de digitale overstap maken. (maart’18)
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Personalia
Met Pensioen :
1 februari 2018

G. Plantinga

Overleden :
\

12 januari 2018, de heer M.A. van der Harst, in de leeftijd van 50 jaar.
18 januari 2018, de heer H.L. de Mink, in de leeftijd van 90 jaar.
22 januari 2018, de heer P. van Brummelen, in de leeftijd van 85 jaar.
20 februari 2018, de heer J.de Ridder, in de leeftijd van 77 jaar.
7 maart 2018, mevrouw P.N. Kassels (Pie) in de leeftijd van 77 jaar.

De volgende Seconer-nieuws verschijnt op ???? 2018.
Redactionele bijdragen en/of suggesties inzenden vóór 30 juni aan:
Redactie Seconer-nieuws
p.a.: Tel.
e-mail: redactie@seconer.nl

Noteer in uw agenda!
Seconer reünie 2018: 17 September 2018
Meer informatie en inschrijfformulier treft u aan in de volgende
Seconer-nieuwsbrief.
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Stichting Senioren Contact Nerefco, contactorgaan voor senioren van BP Raffinaderij Rotterdam en Texaco

REDACTIE SECONER-NIEUWS
Piet van Kessel

Rob van Breda

Klaas Kuipers

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

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

Slotlaan 28
3233DD Oostvoorne
0181485797
klaas-ali.kuipers@planet.nl

BESTUUR SECONER
Gerrit van de Peppel, Voorz.
Marmot 11
3225 RD Hellevoetsluis
0181 310108
voorzitter@seconer.nl

Paul Vieveen, Secretaris
van Hogendorplaan 9
3299 AR Maasdam
078 6763237
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
Annie M.G. Schmidtsingel 34
4421 TA Kapelle
06 30609798
leny@seconer.nl

Jan Ketellapper, IT-zaken `
Gaarde 7
3232 VW Brielle
06 19200128
info@seconer.nl

Klaas Otter
Heggepad 1
3233 EM Oostvoorne
0181 484752
kmotter@chello.nl

BELANGRIJKE ADRESSEN
ASR Levensverzekering N.V.
Postbus 2072 - 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: van Hoogendorplaan 9 3299AR Maasdam
●

●

Pensioenfonds BP
website: www.pensioenfondsbp.nl
adres: 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. afdeling HR-services
Postbus 1131
3000 BC Rotterdam
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