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00  Een reünie zonder ellebogen werk  
 

 

 

1.  Een goed en een slecht bericht 
 

Verbeteringen 

Dat was voor velen van u wel even schrikken, die brief van Nerefco over de oprichting van de 

Stichting Pensioenfonds Nerefco. Wat moet je nou met zo’n brief? Moet je nou wel of niet 

reageren en is die Stichting Pensioenfonds Nerefco op de lange termijn wel betrouwbaar? 

Nerefco is immers maar een werkmaatschappij! 

 

Het aantal telefoontjes dat we als bestuur over dit onderwerp van u mochten ontvangen loog 

er dan ook niet om. Hoewel het bestuur niet betrokken was bij de totstandkoming van het 

nieuwe Pensioenfonds konden we de meeste vragen gelukkig wel beantwoorden. Maar het 

had natuurlijk allemaal wel beter gekund wanneer we de informatie die we van Nerefco 

kregen, overigens min of meer als mosterd na de maaltijd, wat eerder hadden ontvangen. We 

hadden u dan, zoals onze bedoeling was, via Seconer-nieuws van april op de hoogte kunnen 

stellen. Maar laten we daarover verder niet zeuren en het hebben over de verbeteringen die het 

nieuwe Pensioenfonds ons te bieden heeft. 

  

Zo biedt de overgang naar het Pensioenfonds Nerefco ons twee voordelen. Ten eerste kent het 

nieuwe  pensioenfonds  Nerefco  voortaan  een  indexering  gelijk  aan  de  verhoging  van  de  
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inflatie (CPI). Bovendien zal de indexering voortaan jaarlijks plaatsvinden indien er 

voldoende middelen aanwezig zijn. De oude Nerefco indexeringsregeling bestond eruit dat 

elke twee jaar een verhoging werd toegekend van ongeveer 70% van de inflatie. 

 

Een tweede verbetering is een gevolg van de afspraak die door Nerefco met betrekking tot de 

uitbetaling van de pensioenen gemaakt is met de Pensioenfondsen van Texaco en BP. Die 

afspraak houdt in dat, zodra de administratie en overdracht van de verschillende rechten goed 

is geregeld en geïmplementeerd, vanaf dat moment de Pensioenfondsen van Texaco en BP de 

uitkeringen maandelijks zullen overmaken aan het Nerefco Pensioenfonds. Vervolgens zal 

Nerefco de som van de twee pensioenbedragen als één uitkering uitbetalen. Naar verwachting 

zal dat ongeveer met de betaling van oktober 2003 kunnen gebeuren. Nerefco zal u hierover 

nader informeren zodra de regeling een feit is. 

 

Dit is een verbetering waar we herhaaldelijk op hebben aangedrongen omdat velen van u, als 

gevolg van meerdere pensioen uitkeringen, jaarlijks geconfronteerd worden met een 

navordering van de Inkomstenbelasting. Over het jaar 2004 zal dat voor wat uw BP- en/of 

Texaco pensioen en het pensioen van Nerefco tot het verleden behoren.  

 

De politiek 

Naast deze positieve berichten hebben we ook een teleurstellende mededeling betreffende de 

Stichting Pensioenfonds Nerefco. In eerdere publicaties over dit onderwerp hebben we al eens 

aangegeven, dat naar onze mening de gepensioneerden invloed zouden moeten kunnen 

uitoefenen op het beleid van het pensioenfonds. Dat we daarin niet alleen staan blijkt wel uit 

het feit dat de politiek in Den Haag een wet in voorbereiding heeft die dit moet gaan regelen. 

 

Om uw belangen in deze zeker te stellen heeft onze voorzitter namens Senioren Contact 

Nerefco op 28 oktober van het vorige jaar per brief een vertegenwoordiging geclaimd in het 

bestuur of de deelnemersraad van de toen nog op te richten Stichting Pensioenfonds Nerefco. 

Een kopie van die brief is verstuurd aan de Ondernemingsraad van Nerefco en de 

Districtbestuurders van FNV en CNV. U kunt zich onze teleurstelling voorstellen toen we 

begin mei vernamen dat het bestuur uit zes leden bestaat, te weten drie leden namens de 

werkgever en drie leden benoemd door Ondernemingsraad en Vakorganisaties. Hieruit volgt 

dat er voor Seconer dus geen plaats is in het bestuur.  

 

Des gevraagd kregen we te horen dat Nerefco niet vooruit wenst te lopen op wettelijke 

maatregelen. Een houding van Nerefco die in onze ogen zeer teleurstellend is. Te meer daar er 

volgens Egbert Schellenberg, districtbestuurder van FNV Bondgenoten, de huidige 

regelgeving alle ruimte biedt om Seconer als vertegenwoordiger van de gepensioneerden te 

beschouwen en hen naar evenredigheid een zetel te verlenen. 

 

Zoals het er nu naar uit ziet zullen we daar dus nog heel wat jaren op moeten wachten! 

 

Het bestuur  

Voor de volledigheid geven we u de samenstelling van het huidige bestuur van de Stichting 

Pensioenfonds Nerefco: 

Namens de werkgever hebben zitting, Martin Berens als Voorzitter en Jan Nieuwenhuize als 

Penningmeester. Een derde werkgeverszetel is nog niet benoemd. 

Sylvia de Vries vertegenwoordigt FNV Bondgenoten en vervult de functie van Secretaris, 

terwijl Piet van Linschoten namens CNV Bedrijvenbond en Vincent Naafs namens de 

Ondernemingsraad lid is van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Nerefco. 
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2.  Routebeschrijving Reünie 18 september 
 

Zoals we in ons vorige nummer beloofden treft u onderstaand een kaartje aan van Spijkenisse, 

met daarop aangegeven de locatie van Rederij Fortuna, de maatschappij waarbij we op 18 

september te gast mogen zijn. Volledigheidshalve drukken we ook de routebeschrijving nog 

een keer af. 

 

Vanaf Hoogvliet rijdt u 

richting Spijkenisse via 

de Groene Kruisweg de 

Spijkenisser brug over, 

daarna de eerste afslag 

links doorrijden tot de 

molen, dan is de haven 

aan uw linkerkant. U 

kunt hier parkeren.        

 

Vanaf Brielle volgt u de 

Groene Kruisweg 

richting Spijkenisse en 

volgt u de rotonde ¾  

(richting Rotterdam). 

Neem de 3e afslag 

rechts, doorrijden tot de 

molen, dan is de haven 

aan uw linkerkant. U 

kunt hier parkeren.  

 

Inschrijfformulier 

Mocht u door 

omstandigheden nog 

niet in de gelegenheid zijn geweest om het inschrijfformulier voor de reünie op te sturen, of 

bent u het domweg vergeten, dan is er nog niets verloren. U kunt het formulier nog tot 1 

september opsturen, op de laatste pagina treft u nogmaals het inschrijfformulier aan, maar ook 

dit keer geldt dat het aantal beschikbare plaatsen op de “Stadspoort” beperkt is en we de regel 

moeten hanteren “wie het eerst komt het eerste maalt” 

 

Maar heeft u het formulier eenmaal opgestuurd en  krijgt u van ons 

geen bericht, dan kunt u er van uitgaan dat er op u wordt gerekend, 

geen bericht is dan goed bericht. 
 

 

Telefoon aan boord van de “Stadspoort” 

We gaan er natuurlijk vanuit dat het een fantastische dag wordt zonder problemen en 

vervelende gebeurtenissen. Maar het is misschien toch verstandig om aan de thuisblijvers 

door te geven dat u bereikbaar bent via de twee onderstaande mobile telefoons. 

 

06-13465946 (Nico ter Horst)   of   06-24437673 (Piet Bout) 
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3.  Stichting Pensioenfonds BP 
 

Het leek een goede zaak, de oprichting van de Stichting Pensioenfonds BP. Eindelijk zou er 

wat vastigheid komen in de wijze waarop de waardevermindering tengevolge van de inflatie 

gecorrigeerd zou worden. De tot dan gehanteerde norm van 70% van de inflatie, eenmaal per 

twee jaar aan te passen, was niet zo geweldig. Bovendien moest maar afgewacht worden of 

deze correctie ook een volgende periode weer toegepast zou worden. De nieuwe Stichting zou 

helderheid brengen en iedereen zou weten waar hij/zij aan toe was. 

 

Helaas, er is geen verbetering ingetreden! 

 

Het pensioenreglement is ingegaan op 1 januari 2002. In artikel 15 wordt vermeld dat de 

toeslag op het pensioen jaarlijks wordt vastgesteld op 1 april. Daar hebben we dit jaar niets 

van gemerkt. 

 

En hoe kan dat? 

 

Wel, de toeslag is vastgesteld op 0%. Want in artikel 15 lezen wij dat het weliswaar de 

intentie van het fonds is om toeslagen op de pensioenen te verlenen, maar daar staat ook:  

 

“Indien en voor zover de daartoe bestemde middelen toereikend zijn”. 

 

En daar gaan we dan, je krijgt de indruk dat BP Nederland armlastig is. Indien het fonds over 

zo weinig middelen beschikt dat een toeslag reeds in het eerste jaar niet verleend kan worden 

wat hebben we dan aan dit fonds? En waarom worden de gepensioneerden niet behoorlijk 

ingelicht over deze 0%? 

 

Bij navraag vernam ik dat het de bedoeling was de deelnemers tijdens de Contactdag op 

woensdag 21 mei 2003 te informeren over deze 0%. Naar ik veronderstel ter verhoging van de 

feestvreugde. Maar daar komt niet iedere gepensioneerde, zeker van de raffinaderij niet. Hoe 

worden zij op de hoogte gesteld? Tot nu toe dus helemaal niet! 

 

Inmiddels publiceert het blad bpnu de namen van de bestuursleden van het fonds, te weten 

 

Sjoerd Gunnewijk       vertegenwoordiger werkgever (voorzitter) 

Arie Baaima               vertegenwoordiger  werkgever 

Cor Vreeken               vertegenwoordiger werknemers 

Ton van der Werf       vertegenwoordiger werknemers (secretaris) 

 

Op grond van welke criteria deze benoemingen tot stand zijn gekomen blijft in het duister 

gehuld. Het lijkt mij een goede zaak als de deelnemers eenmaal per jaar tijdens een 

vergadering inspraak krijgen over te nemen acties van het bestuur. Het toezenden van een 

Jaarverslag en een Jaarrekening aan de deelnemers lijkt mij wel het minste wat dit nieuwe 

bestuur zou kunnen doen. Gerenommeerde andere maatschappijen doen dit al vele jaren. 

 

Wij wachten af! 

 

Theo Eijkman 



 5 

 

 

Veelzijdig 
We weten het natuurlijk allemaal, Nerefco medewerkers zijn veelzijdige mensen, weten van 

aanpakken en laten zien dat met het ingaan van de Nerflex en het pensioen het leven nog veel 

te bieden heeft. Ook deze keer werd uw redacteur weer verrast door de veerkracht en 

dadendrang van een oud-collega die ondanks tegenslagen en verdriet niet bij de pakken is 

gaan neerzitten. 

 

Een verhaal van een elektricien die via Wescon en BP een Nerefco-er werd maar die via de 

tweede wereldoorlog op z’n ouwe dag in Canada terecht komt. 

     

 

4.  Jacques van de Wetering in Canada. 
 

Een technische loopbaan bij Wescon, BP/Nerefco en een agrarisch sluitstuk in Canada. 
 

“Ik kon het soms zelf niet geloven dat 

ik het was, die als vakantiewerkende 

Nerefco-vutter zittend op een grote 

‘combinedorsmachine’ door de 

onafzienbare graanvelden van mijn 

neef en nichtje in Canada reed”, zo 

vertelt Jacques van de Wetering als hij 

zijn fotoboek openslaat om zijn 

woorden ook in beeld kracht bij te 

zetten. 

“Het is echt indrukwekkend om als een 

kale-koppen-kapper met een reuze-

tondeuze het graan in stroken af te knippen, stroken die tot aan de horizon rijken. De kapper 

op de hoek veegt zijn oogst in de afvalbak. Maar naast ‘mijn’ combine, die zo groot is als een 

kleine bungalow, rijdt een wagen met container mee die de oogst in een continue graanstroom 

opvangt. De grootschaligheid en de continuïteit van dit werk deed me soms nog wel eens aan 

de Nerefco-raffinaderij terugdenken. Naast het grootse van dit werk, is uren achtereen alleen 

in een stuurcabine zitten natuurlijk ook wel wat eenzaam op den duur” beaamt de spreker 

realistisch. 

 

De Canadese bevrijders. 

Op de vraag: “Hoe komt Jacques van de Wetering nou toch op zo’n Canadese graanmaaier 

terecht.” Antwoord Jacques kort: “Door de bevrijding van Rotterdam in combinatie met mijn 

oudste zus.” En als het woord ‘bevrijdingsbruidje’ valt, dan valt ook de Franc bij de 

vragensteller of beter gezegd dan valt de Canadese Dollar in de gleuf. “De bruiloft van mijn 

zus met deze aardige Canadees, zoals later zal blijken, is het enige leuke wat me van die 

periode is bijgebleven.” 

 

Het bombardement van Rotterdam 

“Ik ben op 8 juni 1934 geboren en was dus op 14 mei 1940, toen de eerste golf fosforbommen 

het centrum van Rotterdam in de fik staken, bijna zes jaar oud. Kort voor het uitbreken van de 

oorlog was mijn vader weer naar zee gegaan. We beseften toen niet dat we vijf jaar moesten 
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wachten voordat we hem, gelukkig ongedeerd, weer zouden terugzien! Ons gezin woonde op 

dat moment aan de Schiedamsedijk schuin tegenover het huidige Maritiem museum op de 

hoek van de Schildersstraat. Om tien voor half drie in de middag doken we de schuilkelders in 

van koffiebranderij IJzendijke, ook aan de Schiedamsedijk daar hoorden mijn bange- en 

onwetende kinderoren de bominslagen om ons heen. Diverse inslagen waren dichtbij, dat 

besefte ik wel door mijn ervaring met hevig onweer. Ik weet het allemaal nog heel precies” 

zegt Jacques, “want bijna niets heeft in mijn latere leven meer indruk gemaakt dan die 

collectieve angst in de schuilkelders tijdens de explosies om ons heen.” Jacques vervolgt: 

“Buiten gekomen tijdens de eerste bombardementspauze, zagen we ons huis er scheefgezakt 

bijstaan. ‘Alles kwijt’ zij moeder. De vluchtkoffer met kleding stond zelfs nog boven aan de 

trap, als die er ten minste nog was. Mijn oom vernam dat er alweer een tweede surprise van de 

gehelmde Oosterburen onderweg was, waardoor we snel door de Witte de Withstraat naar de 

Jongkindstraat zijn gelopen. Schuin tegenover museum Boijmans, ook wel het land van 

Hoboken genoemd. Op deze plaats, had het Nederlandse leger ten tijde van de mobilisatie 

schuilkelders gebouwd. Eigenlijk waren het meer loopgraven dan beschuttinggevende 

schuilkelders. Gelukkig is er op die plaats geen bom gevallen, anders zou het verhaal hier 

stoppen” aldus Jacques. 

 

Een trap in de kachel 

“Mijn moeder kreeg in de Eendrachtstraat, niet ver van ons gebombardeerde huis, samen met 

nog twee andere gezinnen, een lege woning aangeboden” zo vervolgt onze gastheer. “De 

etage voor-tussen-achter werd door 18 personen bewoond. Trouwens ook ons toilet bleek, net 

als de rest van Nederland, permanent bezet. Terugblikkend, heb ik erg met mijn ouders te 

doen, die al die zorgen hebben moeten dragen, terwijl de oorlog toen eigenlijk nog maar net 

begonnen was. In de oorlogswinter hebben we al het verwijderbare hout van onze woning in 

de Eendrachtstraat opgestookt. Te beginnen bij de zolder en vervolgens de trap naar de zolder. 

Op het moment dat we onze eigen etage in de kleine opzetkachel wilde stoppen kwamen de 

Canadezen met vrede en Zweeds wittebrood.” 

Geen geld voor de Cineac 

“Een allesbepalende factor in mijn jonge 

jaren en in die van mijn tijdgenoten was 

armoede en schaarste. Je hoeft 

tegenwoordig, aan de Breezer- en 

pillenslikkende en Housende blaseé-jeugd 

niet te vertellen hoe graag wij naar de 

Cineac aan de Coolsingel wilden. Met   

doorlopende voorstellingen Polygoon 

nieuws met als hoogtepunt een echte 

tekenfilm soms wel in kleur. Met zeven 

vriendjes hadden we net genoeg geld bijeen 

gesprokkeld voor één kaartje Cineac.Voor 

de zes ontbrekende kaartjes hadden we het volgende bedacht. Tijdens de tekenfilm, als 

iedereen de grootste aandacht voor de film had, stapte deze legale bezoeker snel naar de 

toiletten en zette onderweg de nooduitgang op een kier. Deze nooduitgang was dan even een 

noodingang voor de andere zes ondeugden, want geldnood is uiteindelijk toch ook nood 

nietwaar? Voor mijn generatie waren er geen comfortabele schooljaren weggelegd. Na de 

ambachtschool kwam de stevige praktijk plus jarenlange avondschool” aldus Jacques. Een 

duidelijke overeenkomst met het eerder in Seconer-nieuws beschreven opleidingstraject van 

Wim Coolen en Bas Kruidenier. 
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Van Wescon naar BP 

Een flink stuk in z’n leven overslaand vertelt Jacques verder: “We schrijven 1971 wanneer 

Wescon, mijn toenmalige werkgever, me bij de BP raffinaderij stationeert om mee te werken 

aan de nieuwbouw van CDU4. Een plant die tijdens de oliecrisis van de zeventiger jaren in 

productie ging. Deze oliecrisis was ook de directe oorzaak dat BP Europoort meer moest gaan 

doen dan alleen het verliesgevende raffineren van ruwe olie. De geldkraan ging weer even 

open en de ‘Cracker’ ofwel de Fluid Catalitic Cracking Unit werd uit de grond gestampt. Ton 

Osephius heeft me toen gevraagd de overstap te maken van Wescon naar BP. Nooit spijt van 

gehad. Ik voelde me best thuis bij deze toenmalige BP-club. Ik ben zelfs een periode Captain 

geweest van de Personeelsvereniging sectie Schaken, waar Hans van Calmthout het opnam 

tegen wel 25 tegenstanders tijdens een simultaanschaakwedstrijd in de cantine van BP.  Ik had 

grote bewondering voor de klasse van Hans en ook van Cees Beukers heb ik nooit één 

schaakwedstrijd kunnen winnen!  

Na twaalf ‘elektrische’ jaren bood Bob Hofkes mij via een interne advertentie de gelegenheid 

om heel ander werk te gaan doen. Mijn laatste functie werd Senior Storekeeper Inkomende 

goederen. Hiermee geraakte ik letterlijk onder de pannen, dus geen werk meer in weer en 

wind. Theo de Man zorgde er vervolgens weer voor dat al deze inkomende goederen over de 

diverse afnemers op het terrein werden verspreid. Wij hielden elkaar zogezegd in evenwicht. 

Ook aan Arend Elissen had ik een prima nieuwe collega. Je moet het maar treffen hoor! Net 

zoals met Din Stoop, Cor Benner, Jaap Kleiburg, Joop van Seeters en vele anderen.” 

 

De Canadese connectie 

“Naar aanleiding van de constatering dat 

mijn Canadese zwager ongeneeslijk ziek 

was, heeft mijn zus ons in 1988 voor een 

bezoek aan Canada uitgenodigd.   Ook 

zijn we op bezoek gegaan bij mijn nichtje 

Linda die samen met haar man een 

boerenbedrijf exploiteert met wel 850 

hectare bouwland” zo vervolgt Jacques. 

“Die twee familieleden verbouwen 

slechts drie  gewassen. Dat zijn graan, 

koolzaad en maïs, maar dan wel in 

Canadese hoeveelheden. In Winnipeg 

aangekomen, demonstreerde mijn zwager 

mij de maïsplantmachine, die hij zojuist had uitgebreid van 12 rijen naar 14 rijen breed. 

Beteuterd stelde hij vast dat het mechaniek niet meer tot op de grond wilde terugzakken, waar 

de maïskorrels automatisch, één voor één in een gleufje in de aarde moesten worden 

gedeponeerd. Mijn zwager zat met zijn handen in zijn haar. Ik heb daar toen, als  techneut, 

wél de “blitz” kunnen maken hoor. Want door mijn opgedane kennis bij BP,  zag ik al gauw  

de hydraulische oorzaak van het euvel en gelukkig ook nog eens de oplossing! Uncle Jack 

werd al snel tot Handyman van de familie benoemd. De huisthermostaat die al twee jaar op 

een reparateur wachtte werd bij voorbeeld weer aan de praat gebracht. Zelfs de koekoeksklok, 

die nog van mijn moeder was geweest, liet na mijn vertrek mijn zwager zich ieder uur weer 

rotschrikken, wanneer de houten koekkoek uit het Zwarte Woud, met een Duits volume de 

uren de kamer in schreeuwde.” 

 

Goede tijden, Slechte tijden  

Toen het Nerflex pensioenreglement nog bij de drukker lag te drogen, ging Jacques van de 

Wetering als allereerste deelnemer van deze regeling op 1 juni 1994 met vervroegd pensioen, 
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op de voet gevolgd door Harry Schipper. Jacques vertelt verder: “De vrijheid en de toekomst 

lachtte me ogenschijnlijk toe toen in oktober 1995, een jaar na mijn pensionering mijn vrouw 

geheel onverwacht overleed! Mijn doel was uit mijn bestaan en mijn toekomst lag in het 

verleden. Het leven had me niet veel meer te bieden. Een paar maanden later, in het voorjaar 

van 1996, stond plotseling Linda de dochter van mijn Canadese zus voor de deur.” ”Uncle 

Jack” zei ze “Come toch een poosje by us wonen. You was by us allways so blij”. “Ik kon wel 

janken om deze warme en lieve uitnodiging van overzee. Na overleg met mijn kinderen heb ik 

met een open vliegticket de uitnodiging graag aangenomen. De drie maanden in dit gastvrije 

gezin heeft me geholpen een nare en zware periode door te komen. In het aangrenzende dorp 

Grayville met zijn 42 inwoners werd de Dutchman Jack al gauw als ‘local’ in de 

gemeenschap opgenomen. In zo’n dun bevolkt gebied met zijn enorme afstanden is elke 

afleiding welkom. Ook heeft iedereen wel kennissen of familie in the “Netherlands” want 

denk erom, Holland betekent voor een Canadees een provincie in eigen land. De 

werkzaamheden waar ik dit verhaal mee begon plus de intensieve contacten hebben me 

versneld weer in evenwicht gebracht en me weer in het normale leven teruggezet.” 

 

Alleen is maar alleen 

“In 1997 ontmoette ik op een alleenstaandenreis in Tsjechië mijn huidige vrouw Gonnie. Ook 

zij is een opgeruimd en reislustig 

type. Toen we elkaar wat beter 

leerden kennen, bleek dat 

Gonnie en ik vroeger praktisch 

buurkinderen zijn geweest. Echte 

Rotterdammers dus, die elkaar al 

met een half woord begrijpen. 

Tijdens ons laatste familiebezoek 

in Canada hebben we in een 

nabijgelegen provinciestad, de 

Nederlandse gemeenschap ont-

moet, waarvan de ouderen, 

immigranten uit de jaren 50 

bleken te zijn. Dat kwam 

eigenlijk door een bezoek aan de 

plaatselijke bibliotheek waar we 

een kleine beduimelde afdeling van Nederlandse boeken (streekromans) ontdekten. Deze 

oudere immigranten spreken nog wat gebrekkig Nederlands. Maar het lezen van de 

Nederlandse taal gaat hen echter goed af en dat doet deze oude generatie dan ook graag. 

Vooral omdat de Nederlandse streekroman altijd wel iets herkenbaars uit hun jonge 

Nederlandse tijd oplevert” aldus Jacques. Het hart van een voormalig Senior Storeskeeper 

gaat natuurlijk sneller kloppen als hij een tekort aan Nederlandse boeken op de schappen van 

de Canadese bibliotheek ontdekt. Hier moet actie op genomen worden, is de natuurlijke 

reaktie van deze ex –magazijnbeheerder. 

 

Een boekenclub voor Canada. 

Jacques vervolgt: “Het leven hangt toch van toevalligheden aan elkaar nietwaar. Wat wil het 

geval; teruggekomen in Nederland spreek ik Peter Schalk (inkoop Nerefco) en die vertelt me 

dat de bibliotheek van Zuidland waar zijn vrouw als vrijwilligster werkt, zojuist de verkoop 

van overtollige boeken op touw heeft gezet. We hebben in Zuidland vervolgens zo’n  honderd 

Nederlandse streekromans gekocht die we in porties van 20 kg  á € 48 verzendkosten via de 

PTT-zeepost naar de Canadese biblio gaan opsturen. De eerste zending van 30 kg nemen we 

Met een koffer vol boeken naar Canada 



 9 

persoonlijk in de koffer mee als we op 15 juni 2003 weer naar de overkant van de oceaan 

vertrekken. Onlangs vernam ik dat de ouders van Hans Lodeizen na hun pensionering naar 

deze provincieplaats zijn geëmigreerd. Straks lezen zij de boeken uit de bibliotheek van 

Zuidland. Wat zullen ze opkijken als ze het stempel van Zuidland in hun boek aantreffen.” 

Jacques grinnikt en heeft al voorpret bij deze gedachte. 

 

Een koffer vol boeken staat reeds reisklaar in huize Van de Wetering te Zwijndrecht en de 

tickets zijn ook al in huis. De redactie van Seconer-nieuws wenst Jacques en Gonnie een 

goede reis naar de graanschuur van Europa en hopen op de Reünie-rondvaart van 18 

september a.s. te vernemen of er nog een tekort is aan “Nederlandse Streekromans” bij de 

bibliotheek in de buurt van Winnipeg, in Canada. 

 

 

Oproep van de redactie 
 

Als we Jacques van de Wetering nu eens verrassen met een streekroman uit 

onze eigen boekenkast. Zo’n overtollig boek dat we toch nooit meer zullen inzien. 

Als u dat boek mee brengt naar de reünie-rondvaart in september dan maken 

vele kleintjes misschien wel weer een zending van 20 kg voor de zeepost naar 

onze ex landgenoten in Canada. 

 
 

 

5.  Een onverwachte herinnering aan de B-shift uit 1973 
 

Door Hans Meijer 

 

Een paar maanden terug belde mijn neef met dezelfde achternaam mij op. Hij vertelde over 

een artikeltje in een blad voor gepensioneerden uit de olie-industrie, waarin mijn naam werd 

genoemd. “ Ben jij dat soms Hans?” vroeg hij, “Jij hebt toch ook bij de Shell gewerkt?” want 

voor buitenstaanders bestaat er maar één hoge schoorsteen aan de waterweg en dat is die van 

de Shell raffinaderij. 

  

Inmiddels ben ik alweer 30 jaar weg bij  BP,  maar toen ik het toegezonden artikel over Fred 

Oostenbroek las met o.a. de pionierstijd van de bouw- en opstart van de BP-raffinaderij-

installaties ging mijn, in gedachten weer jonge hart, sneller kloppen. Ik zag de genoemde 

gebeurtenissen, mensen en locaties weer als een film aan mij voorbijgaan. De verbondenheid 

met de genoemde en ongenoemde collega’s was groot in die tijd. Zoiets maak je maar 

eenmaal mee in je leven........ 

 

Komend jaar raak ik weer verbonden met mijn BP-verleden, door de pensioenuitkering die ik 

dan ga ontvangen. Zó lang heb ik persoonlijk niet willen wachten en heb ik Fred Oostenbroek 

eens opgebeld en hebben we wat gezamenlijke herinneringen opgehaald, wat erg leuk was. 

Ook met andere (ex)collega’s zou ik nog wel eens willen praten over vroeger en hoe het nu 

met ze gaat natuurlijk. Laat eens wat horen. Aan de communicatiemiddelen zal het niet 

liggen. E-mail – telefoon – voice-mail ? 

 

Groeten van Hans Meijer; e-mail: hansmr@planet.nl; Telefoon 0113-212972 

mailto:hansmr@planet.nl
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6.  Olie, olie en nog eens olie (deel 11) 
 

Europese lampolie 

Al in 1802 werd in de Italiaanse steden Parma, Borg San Donino en Genua aardolie uit de 

streek van Modena voor straatverlichting gebruikt. Tussen 1810 en 1817 had ene Joseph 

Hecker handschachten laten graven in de streek Boryslaw (Galicië*) en uit die aardolie 

lampolie gedestilleerd en daarmee werd de stad Drohobycz verlicht. Er was ook een contract 

gemaakt voor levering van lampolie aan de stad Praag, maar dat contract moest worden 

geannuleerd wegens de slechte verbindingen. Het raffinage geheim van Joseph Hecker ging 

verloren, maar werd in 1852 herontdekt door Ignacy Lukasiwitz, die een winstgevende handel 

in lampolie begon met allerlei steden. Omstreeks 1854 was er sprake van een geregelde 

handel in lampolie in Oostenrijk-Hongarije, wat toen de lieve som van 300 goudfranken per 

ton opbracht.  

*(Galicië behoort sinds 1945 tot de Sociale Sovjet Republiek Oekraïne) 

 

4000 ton 

In Roemenië hadden ondiepe schachten al sinds de 16de eeuw aardolie geleverd. Hier werd het 

gebruikt als karresmeer, geneesmiddel voor het vee en als lampolie. De eerste echte petroleum 

raffinaderij werd daar door N. Chosse opgericht in 1849 te Lucaçesti. Later kwamen er nog 

twee raffinaderijen bij waarmee een totale productie van 4000 ton lampolie werd gerealiseerd. 

Boekarest kan zich er op beroemen de eerste stad te zijn geweest die volledig door olielampen 

werd verlicht.  

 

Boren naar aardolie 

In Amerika hadden twee zakenlieden een stap gedaan die van beslissende betekenis zou zijn 

voor de aardolie industrie. Ze kochten van de Brewer, Watson & Compagnie de Hibbard farm 

in Titusville (Pennsylvanië) met de daarop gelegen sijpelingen. Ze namen contact op met 

Professor Benjamin Silliman Jr. van de Yale universiteit. Deze Silliman deed een uitgebreid 

onderzoek op de gevonden olie. Hij had door zorgvuldige destillatie acht fractie’s 

afgescheiden, kokende tussen 100 °C en 220 °C. Deze destillaten werden nauwkeurig 

onderzocht in lampen waarvan de lichtkracht werd bepaald en zelfs gekraakt tot gas. Door 

verdere destillatie’s wist hij er ook smeerolie van te maken en verder een hele serie 

olieproducten. Aan het eind van zijn op schrift gesteld onderzoek schreef hij:  

 

Het komt me voor, dat er een goede grond bestaat voor de overtuiging, dat uwe 

maatschappij een grondstof bezit, waaruit door eenvoudige en goedkope bewerkingen, 

vele waardevolle producten kunnen worden gemaakt. Het loont de moeite op te merken 

dat mijn onderzoekingen bewijzen, dat de gehele grondstof zonder verlies kan worden 

verwerkt en wel door één goed uitgevoerd procédé, dat in de praktijk een der 

eenvoudigste bewerkingen is. (destillatie) 

 

Op 23 maart 1858 werd, naar aanleiding van het verslag van Prof. Silliman, de Seneca Oil 

Company opgericht. Deze  nieuwe maatschappij benoemde Edwin L. Drake tot haar General 

Agent. Het was een vreemde keus, maar tekenend voor het pioniersstadium waarin de aardolie 

industrie zich bevond, geschoolde krachten waren niet beschikbaar. “Kolonel” Edwin L. 

Drake was een ontslagen treinconducteur, die als manusje van alles aan de kost probeerde te 

komen. De titel “Kolonel” had hij zich aangemeten om op de landeigenaren meer indruk te 

maken. 

 

Nico ter Horst ( wordt vervolgd) 
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7.  Herinneringen aan BP Bunkerstation Pernis (deel 5) 
 

      De WWAATTEERRSSNNOOOODDRRAAMMPP  1 februari 1953. 

 
Door Koos Boswinkel 

 

Al rommelend in een kartonnen doos 

met oude foto’s – u hebt er 

waarschijnlijk ook wel ergens één in 

een kast staan – vond ik nog een paar 

plaatjes welke ik de dag ná de rampdag 

op ons depot ‘geschoten’ had. Een 

herinnering aan die dag die bij 

sommigen van u misschien ook nog 

helder voor de geest staat. 

 

Want hoe was het ook weer……. ? 

 

Een zware, lang aanhoudende, storm uit 

het noordwesten in samengaan met een 

springtij stuwde het water van de 

Noordzee hoog op. In het zuidwesten 

van Nederland konden sommige dijken 

de kracht van het water niet 

tegenhouden met als gevolg dat 200.000 hectare onder water kwam te staan waarbij volgens 

officiële tellingen 1835 mensen verdronken. 

 

Maar van dat leed hadden wij bij ons thuis destijds in Rotterdam, geen enkel vermoeden. Wel 

maakten we ons ongerust over de zwaarte van de storm en de harde windvlagen; dakpannen 

vlogen in het rond en menig 

vensterglas brak onder de druk van 

de storm. Gedurende de loop van de 

dag drong pas via de radio de 

omvang van de ramp tot ons door. 

Rotterdam en omstreken kwamen er 

nog genadig van af, de kaden waren 

weliswaar overstroomd en heel wat 

kelders en souterrains ondergelopen. 

  

Eerst veel later zou blijken dat de 

Randstad aan een vele malen grotere 

ramp was ontkomen  doordat een 

waterstaatkundig ingenieur, ene 

Johan van Veen, aan een schipper die 

met zijn boot in de buurt lag, de 

opdracht gaf om zijn schip in een gat 

van de dijk van de Hollandse IJssel te 

varen om vervolgens dat gat verder 

met zandzakken op te vullen. 

Eén dag na de watersnoodramp van 1953. Een blik 

op de veroorzaakte ravage: een werkboot 

aangespoeld op de kade; losgeslagen delen van de 

kade. Op de achtergrond bedrijfswoning  met op de 

“bunker” gebouwde kantoorgedeelte 
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Hierdoor heeft hij voorkomen dat de gehele Randstad, dus ook de stad Rotterdam en 

omstreken, onder water kwamen te staan. De beslissing van deze man heeft waarschijnlijk 

duizenden levens gered, maar waarvoor hij nimmer de erkenning ontving die hij verdiende… 

 

Nieuwsgierig naar de omstandigheden 

waarin ons depot verkeerde,  ben ik de 

andere morgen op de fiets gestapt om, 

via het Schiemond met het Heen-en 

Weerbootje, over te steken naar de 

Heyplaat/RDM  om vandaar naar Pernis 

te fietsen.  

Helaas, de waterstand bleek nog te hoog 

voor de veerboot om aan het 

Schiemondse steigertje aan te leggen. 

Dus moest ik een flinke omweg maken om via de Maastunnel, de Waalhaven, Heijplaat en 

Heijschedijk, ons Pernisse depot te bereiken. Een ritje van zo’n 15 km onder een nog steeds 

stevige tegenwind.  Maar… ‘elk nadeel hep se foordeel’, zou Cruyff zeggen, dus op de 

terugweg hoopte ik het windje in de rug te hebben…….   

Op het depot aangekomen trof ik een flinke ravage aan. Het terrein lag vol bezaaid met 

modder en aangespoeld wrakhout; een werkboot was door de storm ergens losgeslagen en bij 

ons, haast voor de voordeur van het woonhuis, op de kade gezet.  

De beschoeiing van de kade was kapotgeslagen en hier en daar lagen lege drums en vaten 

aangespoeld. De bedrijfswoning annex kantoor had het flink te verduren gehad van het tegen 

de muren aan beukende rivierwater waardoor de muren bijna verzadigd waren van al het 

opgenomen water. Maar ook deze storm heeft ons kleine depot aan de Tweede 

Petroleumhaven goed weten te doorstaan. 

En voor de collega’s die de maandagmorgen daarop op het werk kwamen, lag er een mooie 

verrassing te wachten; er was heel wat troep om op te ruimen en af te spoelen. 
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8.  Een gecompliceerd karwei 
 

 Kabelaanleg voor nieuwe elektriciteitcentrale 
 

Spectaculair 

Zoals bij de meesten van u wel bekent, wordt er op een gedeelte van het voormalige Nerefco 

terrein aan de Petroleumweg in Pernis hard gewerkt aan de bouw van een grote warmtekracht 

centrale, het Rijnmond Energy Center (REC). Wanneer alles volgens plan verloopt, gaat het 

REC in het najaar in bedrijf. Om de opgewekte elektriciteit te kunnen transporteren naar het 

verdeelstation aan de Waalhaven, ruim vijf kilometer verderop, is een ondergronds 

kabeltraject aangelegd dat binnenkort zijn voltooiing nadert. Een spectaculair karwei: ruim 

vijfenveertig kilometer zware kabel wordt deels onder drie havens door getrokken in diep in 

de ondergrond geboorde buizen en deels ingegraven en op een speciaal zandbed gelegd. 

 

Gigantisch 

Het is een imposant gezicht, de twee staalconstructies die straks de behuizing gaan vormen 

van de warmtewisselaars. In het lagere nog geheel open gebouw erachter is straks plaats voor 

drie gigantische gasturbines. Die turbines zullen aan de ene kant verbrandingshitte leveren die 

wordt gebruikt om met behulp van warmtewisselaars stoom op te wekken. Aan de andere kant 

drijven de turbines enorme generatoren aan. De daarmee opgewekte elektriciteit wordt via het 

kabeltracé naar de Waalhaven getransporteerd. Het REC kan na ingebruikneming maximaal 

800 Megawatt elektriciteit opwekken en tegelijkertijd 125 ton stoom per uur, bestemd voor de 

Shell raffinaderij in Pernis. Die hoeveelheid kan zelfs worden opgevoerd tot 350 ton per uur. 

Bovendien kan de centrale eventueel warm water voor een stadsverwarmingsnet leveren. De 

nieuwe centrale zal in vol bedrijf een rendement van 78 procent bereiken waardoor er voor 

een aanzienlijk lagere prijs per kilwattuur geleverd kan worden. 

 

Betonnen behuizing 

De kabels waarmee de opgewekte elektriciteit naar het schakel- en transformatorstation aan 

de Waalhaven wordt gevoerd hebben een koperen kern van vierenvijftig millimeter doorsnee. 

Daaromheen zit kunststof isolatie waar een glasvezelkabel omheen is getrokken. De glasvezel 

heeft als functie de temperatuur te meten en zogenoemde “hotspots” op te sporen. Een 

loodmantel vormt de volgende laag, deze dient als geaarde bescherming. De buitenste laag 

bestaat weer uit een kunststof mantel. Het geheel weegt vijfenveertig kilo per meter. Achter 

de ruimte voor de generatoren bevindt zich de betonnen behuizing van het transformatoren 

complex. De betonnen behuizing dient puur voor de veiligheid: als er brand uitbreekt kan 

deze niet gemakkelijk overslaan naar andere delen van het complex. Ook de controleruimte is 

door een dikke betonnen wand gescheiden van de transformatorhuizen.  

 

Zes secties 

Via drie tracés van 300 megawatt per eenheid geven de drie generatoren hun vermogen af, dat 

van daaruit naar de Waalhaven wordt getransporteerd. Dat gebeurt door in totaal negen 

kabels, drie per generator. Het tracé loopt vanaf de voormalige Nerefco raffinaderij onder de 

2e Petroleumhaven door richting A4-tracé. Daar gaan de kabels linksaf langs de 

Bakkenoordseweg en kade. Onder de Madroelhaven gaat het langs het Pernisser Hoofd onder 

de Eemhaven via de Bunschoterweg naar het schakelstation Waalhaven. Het hele tracé is 

verdeeld in zes secties waarvan de kabellengte varieert tussen de 850 en 1100 meter. De 

haspels van 4,5 meter breed en 4,25 meter hoog zijn zo groot dat vervoer over de weg 

onmogelijk is. Ze worden vanuit Delft per boot aangevoerd. De laatste afstand over land 
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worden met behulp van zware liftkranen van Mammoet uit Schiedam afgelegd. Op plaatsen 

waar de kabelsegmenten met elkaar moeten worden verbonden vinden we de zogenoemde 

laspunten. Het verbinden van de negen kabels is een uiterst secuur werk dat ongeveer drie 

weken in beslag neemt. Om de overlast bij de aanleg zoveel mogelijk te beperken, zijn er bij 

wegkruisingen buizen gelegd waar de kabels doorheen getrokken kunnen worden. Tijdens de 

werkzaamheden aan de wegen bij de nieuwe Beneluxtunnel kon er meteen de onderdoorgang 

voor de kabels worden aangelegd. 

 

Halve eeuw 

Wanneer de kabels onder de haven worden doorgevoerd, wordt er aan het einde van de kabel 

een lier bevestigd. Samen met een hele rij kabellegmachines die voorzien zijn van sterke 

elektromotoren, wordt de kabel in een verrassend hoog tempo door de buizen geduwd: 

ongeveer zes meter per minuut. Op die manier gaat de kabel op een diepte van 32 meter onder 

de 2e Petroleumhaven door. De buizen zijn overigens gevuld met water om er voor te zorgen 

dat ze niet in elkaar worden gedrukt door de enorme grond en waterdruk. 

Achter de centrale in aanbouw is goed te zien hoe de negen kabels netjes naast elkaar worden 

gelegd met telkens een tussenruimte van vijftig centimeter. In verband met de warmte 

regeling liggen ze op een bed van Limburgse klei. Ter weerszijden wordt een glasvezelkabel 

gelegd die later wordt gebruikt voor de communicatie tussen centrale en het schakelstation 

aan de Waalhaven. Als alle kabels op hun plaats liggen gaat er weer een laag leem overheen. 

Daarop ligt een kunststof plaat, gemaakt van afvalmateriaal, voordat de bovenste laag aarde er 

weer op gaat. De levensduur van de kabels wordt geschat op veertig jaar. In de praktijk zullen 

ze het minstens een halve eeuw mee moeten gaan.  
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In het Rotterdams Dagblad van 16 april werd onze aandacht getrokken door onderstaande  

foto waarop Gerard van Leiden met z’n vrouw Susan staan afgebeeld. In het begeleidende 

artikel wordt en tijdsbeeld beschreven dat voor de meesten van ons zeer herkenbaar is. In een 

enigszins verkorte vorm drukken we dit artikel voor u af. 
  

 

9.  Hals over kop getrouwd voor een woning 
 

Trouwen omdat het moest…… Nee, niet omdat de jongedame plots zwanger bleek te zijn. 

Wel vanwege een andere praktische kwestie: het vinden van een geschikte woning. Aan het 

begin van de expositie “Trouwen moest…”, in de museumwoning in complex Serreburgh, 

wordt duidelijk gemaakt dat de tentoonstelling niet om een ‘moetje’ draait. Trouwen was in 

de tijd van de woningnood namelijk zeer praktisch. Rond het dorp Spijkenisse, in de lege 

polders van Putten, verrezen in de jaren zestig, voor die tijd, hypermoderne 

arbeiderswoningen. Het was een voorrecht om daar te wonen, dus werden er van 

overheidswege enkele voorwaarden aan gesteld.  

 

“Ten eerste waren de woningen bedoeld voor mensen die in de haven werkten, je moest dus 

een baan hebben bij Caltex, Shell of Esso”, weet Gerard van Leiden zich nog te herinneren, 

toen werknemer van Caltex. “Maar nog belangrijker” vult zijn vrouw Susan aan, “je moest 

gehuwd zijn”.  Dat klopt, om  in  aanmerking  te  komen  voor een vierkamerwoning, zoals de  
museumwoning in de wijk Groenewoud, was een huwelijk een voorwaarde. Het echtpaar van 

Gerard en Susan van Leiden trouwden 38 jaar geleden om 

in aanmerking te komen voor een nieuwbouwwoning in 

Spijkenisse. Nu openden ze in de museumflat in 

Groenewoud de expositie “Trouwen moest….” 
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Leiden was twee jaar eerder in Schiedam getrouwd, toen zij in 1965 als eerste bewoners een 

sleutel van een van de huurwoningen aan de Larixstraat kregen.  
 

Nu 38 jaar later, hebben ze officieel de expositie ‘Trouwen moest…’ geopend. Ze herinneren 

zich nog als de dag van gisteren hoe blij ze waren met hun appartement, dat naar moderne 

maatstaven redelijk klein overkomt. “Na twee jaar wonen in een verbouwde zolder hadden we 

eindelijk een eigen woning. De eerste woonwijk in Spijkenisse met een CV, een grote 

woonkamer en een grote douche. We waren de koning te rijk,” vertelt Susan van Leiden. 

Tegenwoordig is de voormalige woning van de familie Van Leiden een museumwoning. De 

ruimte is volledig ingericht in oorspronkelijke jaren 60-stijl. 

 

In een kleine kamer staat de bescheiden expositie over het huwelijk in die tijd. Daarbij wordt 

ook het huwelijk van Gerard en Susan in beeld gebracht. De panelen zijn voorzien van tekst 

over de praktische gang van zaken. En wie nog wat had liggen van de eigen trouwerij, heeft 

het trots uitgestald. Foto’s, trouwaktes, hoedjes en zelfs een zorgvuldig gekoesterde trouwjurk 

zijn te bewonderen. Als dat niet genoeg is, dan hebben de dames van de organisatie zelf nog 

voldoende herinneringen om over te vertellen. 

 

De tentoonstelling ‘Trouwen moest…’ is elke zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 

17.00 uur. De entree bedraagt € 1,-. Voor kinderen is de toegang vrij. De expositie loopt tot 1 

oktober 2003 en is gevestigd in complex “Serreburch, Eikelaan 37a in Spijkenisse. 

 

- ☻ - 
 

Voor een ieder die geboren is voor 1945 
 

• Als de jeugd moe is, is zij aan vakantie toe. 

Als de oudere mensen moe zijn zegt men ze takelen af. 
 

• Als de jeugd bezwaren maakt, heeft ze een uitgesproken mening. 

Als oudere mensen bezwaren maken hebben ze het niet begrepen. 
 

• Als de jeugd verliefd is, voelt ze zich jong. 

Als oudere mensen verliefd zijn noemt men ze kinderachtig of 

zegt men “laat maar het heeft toch geen zin meer”. 
 

• Als de jeugd iets vergeet, hoor je “ik heb het ook zo waanzinnig 

druk”. 

Als oudere mensen iets vergeten zeggen ze, “hij/zij wordt 

dement”. 
 

• Als de jeugd depressief is, heeft ze problemen. 

Als de oudere mensen depressief zijn, moeten ze niet zo zeuren. 
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10.  Rondje Raff. 

 

Argos neemt opslagcapaciteit Pernis over 
 

De Argos Groep heeft eind mei van dit jaar de onderhandelingen met Nerefco afgerond 

inzake de aankoop van een substantieel opslaggedeelte van Pernis locatie. De Argos Groep in 

Rotterdam-Hoogvliet houdt zich bezig met de handel in minerale oliën en het transport van 

brandstoffen en smeermiddelen. Ze behoort tot de grote zelfstandige oliebedrijven in 

Nederland en begeleidt de gehele distributie van raffinaderij tot eindgebruiker in eigen beheer. 

Het is de bedoeling dat Argos op het Nerefco terrein haar terminal, die nu nog in Vlaardingen 

staat, gaat vestigen. Argos moet weg uit Vlaardingen omdat de gemeente dat terrein voor 

andere doeleinden gaat gebruiken. Bovendien is de ruimte die zij overnemen op Pernis groter 

dan hun huidige overslagcapaciteit. 

Om een uitstekende service te kunnen garanderen, beschikt Argos over een eigen vloot 

binnenvaartschepen, tankwagens, magazijnen en naast een groot depot, over een strategisch 

netwerk van bemande en onbemande tankstations. Argos streeft naar verdere uitbouw van 

haar marktpositie als onafhankelijke, deskundige en veelzijdige oliepartner. Het verkrijgen 

van een deel van de Nerefco Pernis locatie past hier uitstekend in. Ook het Gemeentelijk 

Havenbedrijf Rotterdam is betrokken geweest bij de onderhandelingen die nu geresulteerd 

hebben in de overname van de terminal. 

Argos is direct begonnen met de modernisering van de terminal die een totale opslagcapaciteit 

heeft van circa 200.000 m3. Naast tankopslag omvat de overname steiger 3 en het 

gebruiksrecht op steiger 1. De Terminal Manager van Argos Pernis is een oude bekende van 

Nerefco. Dat wordt namelijk John Rummenie, die tot voor kort werkte op de afdeling Oil 

Movement van Nerefco. 

De toegang tot het terrein zal een gezamenlijke worden, dat wil zeggen één poort, waar zowel 

de mensen van Argos als die van Nerefco gebruik van gaan maken. Nerefco zal op vele 

gebieden gaan samenwerken met Argos. Zoals bijvoorbeeld de waterzuivering, de utilities, 

het brandweernet en het gebruik van TTLR. Nog voor het einde van het jaar zal de terminal 

operationeel zijn. 
 

 

BP Rhine Hub 
 

Onlangs is de raffinage organisatie van BP hergegroepeerd met als gevolg dat er nu drie 

regio’s zijn te weten: 

• US  

• Rhine   

• Rest of the world  

Dit betekent dat Nerefco samen met het vroegere Duitse Veba raffinaderij systeem één regio 

gaat vormen die onder leiding staat van Walter Thünker, Chief Operating Officer voor de BP 

Rhine Hub. In het komende jaar wordt vastgesteld welke systemen op elkaar afgestemd 

moeten worden en wat de operationele voorschriften worden van deze nieuwe 'Rhine refining 

region'. Een en ander houdt in dat de vroegere samenwerkingsactiviteiten van de NWE hub 

met Coryton en Grangemouth zullen verminderen. 
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“Ik voorzie dat er binnen de nieuwe hub intensieve netwerkingsactiviteiten ontstaan, dat we 

de beste werkmethodes rond betrouwbaarheid en flexibiliteit met elkaar zullen delen, meer 

flexibiliteit in crude-/produkten zullen creëren en investeringsmogelijkheden zullen 

ontwikkelen” aldus de Refinery Manager de heer Xavier Bontemps. 

 

Sloop main office Pernis 
Na jarenlang trouwe dienst te hebben gedaan als het kantoor pand van de Nerefco Pernis 

raffinaderij werd er op maandag 30 juni een aanvang gemaakt met het slopen van het Pernis 

main office. Dit in verband met de verkoop van dit gedeelte van het terrein aan BSI/ 

Inspectorate. 

 

Total Quality hercertificatie gelukt 
 

Op 11 en 12 juni jl. moest het gebeuren. Het overtuigend aantonen aan de auditors van DNV 

dat Nerefco het laatste halfjaar niet stilgezeten heeft, om daarmee een nieuwe certificatie 

periode van drie jaar veilig te stellen. En dat was bepaald geen makkelijke opgave, gezien de 

ernst van de 7 categorie 1 afwijkingen die januari nog uitgereikt werden. Maar het is volledig 

gelukt. Nerefco is geslaagd! 

“We kunnen ronduit zeggen dat Nerefco hierbij een geweldige prestatie heeft geleverd. De 

inzet van velen heeft er toe bijgedragen dat we dit hebben bereikt. Over de hele linie is 

aantoonbaar gemaakt dat er niet alleen hard gewerkt is, maar ook dat over de diverse 

onderwerpen goed is gecommuniceerd” aldus de refinery manager de heer Xavier Bontemps. 

Alle grote onderwerpen kwamen aan de beurt. 

• De invoering van een nieuw Business Performance Contract met proces gerelateerde 

KPI’s per afdeling.  

• De opslag van (milieu) gevaarlijke stoffen tijdens de bedrijfsvoering.  

• Het drastisch terugdringen van het aantal overdue verplichte inspecties.  

• De duidelijke verbetering in het aantoonbaar naleven van wet- en regelgeving. 

• De nieuwe procedure voor het nemen van preventieve maatregelen.  

• De aantoonbare aandacht voor verplichte norm onderdelen in de interne audits en Directie. 

• Beoordeling van het TQ systeem. 

• Het duidelijker maken van het (milieu) eisen- en effecten register. 

Daarnaast zijn er een groot aantal minder zware problemen opgelost, waardoor er van het 

totaal van 21 bestaande afwijkingen nog maar 5 over zijn. Daarop is weliswaar duidelijk 

aantoonbare verbetering geboekt, maar ze blijven open staan om over een half jaar opnieuw 

gecontroleerd te worden op verdere voortgang. Met andere woorden: geen korte termijn 

oplossingen, maar structureel verbeteren. 

Via een interne mededeling stelt de refinery manager: “Dat we er 6 nieuwe afwijkingen bij 

zijn gekomen is normaal voor een audit. Er gaat altijd wel iets fout, maar de nieuwe 

problemen zijn goed op te lossen en redelijk van aard. Hiermee is de basis gelegd voor een 
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nieuwe start m.b.t. het gebruiken van Total Quality in ons dagelijks werk. Door alle 

afdelingen en op elke werkplek moet aandacht gegeven worden aan gestructureerd werken en 

het beheersen en verbeteren van de bedrijfsprocessen.  De opsteker van een nieuw certificaat, 

verdiend op basis van aantoonbaar verbeterde beheersing van deze processen, mogen we niet 

meer uit handen geven.  Ik dank nogmaals alle medewerkers van Nerefco voor hun inzet. Het 

is een resultaat om trots op te zijn.” 

 

Benoeming Refinery Teamleader Optimisation  

Onlangs is bekend gemaakt dat Graham Fraser benoemd is tot Refinery Team Leader 

Optimisation.  De Ondernemingsraad is hiervan op de hoogte gesteld.  Sinds half april jl. 

vervulde Graham deze functie al op tijdelijke basis. Tijdens de selectieprocedure zijn de 

kandidaten beoordeeld op zowel leiderschapscapaciteiten als op raffinaderij en project 

management ervaring. Graham bleek duidelijk de beste kandidaat voor de functie; zijn 

benoeming is voor een periode van 3 jaar. In zijn nieuwe rol gaat Graham rapporteren aan 

Xavier Bontemps en is hij verantwoordelijk voor het leiding geven aan de afdeling 

Optimisation. Zorgen voor behoud van het huidig technische niveau en de noodzakelijke 

uitbreiding van kennis en kunde voor de komende jaren. Zorgen dat optimisation genesteld 

wordt binnen de organisatie. Zoeken naar en trainen van een toekomstige opvolger.   

 

DCMR en Nerefco houden halfjaarlijks directieoverleg  
 

Op maandag 12 mei jl. vond het halfjaarlijks directieoverleg tussen DCMR en Nerefco 

plaats.  Op de agenda stond, naast het voldoen aan vergunningsvoorwaarden in het algemeen, 

"EEP", het Energy Efficiency Index benchmarking convenant, Problematiek rond de kwaliteit 

van het afvalwater en de stankklachten van de waterzuivering, Status van de TGT 

beschikbaarheid en  de nieuwe aanpak van Plant Inspectie om de mechanische integriteit van 

de installaties te verbeteren. 

 

Marijne Winkel gaf een uiteenzetting van de huidige energy efficiency positie van Nerefco en 

de mogelijkheden om het verwachte wereldtop 10% niveau van EII 72.6 in 2012 te bereiken. 

Op dit moment zijn er 3 opties mogelijk voorzien: Sluiten van productie eenheden met "lage" 

energy efficiency.  Meerdere aanpassingen op diverse units. Het vervangen of aanpassen van 

de huidige WKK (Warmtekracht) installatie. 

 

De laatste mogelijkheid heeft de voorkeur. Daar dit een zeer Capex gerelateerde zaak is, is 

met DCMR uitgebreid besproken voor wat betreft de timing in het traject tot 2012. Dit ook in 

relatie tot nieuwe Europese SO2, CO2, Stof (10 ppm) regelgeving en NOx emissiehandel die 

in ontwikkeling zijn.  DCMR was niet onwillig om Nerefco ruimte te bieden de 2005 

doelstelling uit te stellen tot 2007, mits daar solide afspraken aan ten grondslag liggen. 

Nerefco zal deze optie verder met DCMR ontwikkelen. 

 

Cees van Zuilen heeft toelichting gegeven op de huidige situatie met betrekking tot de 

voortgang van het plaatsen van permanente daken op de biofilters en de risico's voor het 

veroorzaken van stankklachten tijdens deze modificaties. Met DCMR zijn afspraken gemaakt 

omtrent timing en informatie naar hen en de bewoners van Oostvoorne. 

 

David Moore heeft de nieuwe inspectieaanpak van P.I.D. gepresenteerd. Hierbij wordt zoveel 

mogelijk buiten de reguliere turnarounds geïnspecteerd en zo min mogelijk tijdens. Door het 
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uitvoeren van zoveel mogelijk pre-turnaround inspecties zijn er minder verrassingen tijdens 

een turnaround en kan deze waarschijnlijk worden bekort. Het opzetten van een nieuw 

database-systeem is een belangrijk betere analyse (b.v. trending) mogelijk van inspectiedata 

en het beter bereiken ervan. 

 

Xavier Bontemps heeft naar aanleiding van de recente incidenten in de industrie aan de hand 

van diverse significante HSE risico's, o.a. HF ontsnapping, explosie en brand, ernstige 

verwondingen, verlies van vergunning Wet Milieubeheer, ernstige schade aan milieu en/of 

aandeelhouderreputatie geëvalueerd en voorzien van actiehouders, de positie van Nerefco 

toegelicht. 

 

DCMR was onder de indruk van de pro-actieve houding van Nerefco in deze en de wijze 

waarop Nerefco deze zaken aanpakt in vergelijking tot anderen in de industrie. Vooral de 

doelstelling voor "Perfecte Dagen" en het bepalen van KPI's (Key Performance Indicators), 

waarmee kan worden bepaald of processen worden beheerst, wordt als zeer waardevol 

ervaren. Op het gebied van nieuwe wetgeving heeft DCMR nogmaals aangegeven dat hun 

beleid erop gericht is, dat in 2007 het stoken van olie in fornuizen en ketels wordt beëindigd, 

of dat een SO2 en stop (10 ppm) emissieniveau wordt bereikt, dat vergelijkbaar is met het 

stoken van aard-/raffinaderij-gas. Beslissingen op dit gebied en hoe de SO2 en stofemissie 

van de FCCU regenerator hierin past, zullen in 2004 worden genomen. 

 

De vergadering is zoals gebruikelijk in een ontspannen en open sfeer verlopen. DCMR was 

duidelijk tevreden met de wijze waarop Nerefco zich heeft verbeterd. 

 

Frans Driessen benoemd tot Country Chairman  
  

Door Texaco is bekend gemaakt dat Frans Driessen benoemd is tot Country Chairman Texaco 

Nederland B.V.  Naast zijn nieuwe functie, behoudt Frans ook zijn huidige positie van 

Manager Manufacturing, Netherlands EWA Products. Frans volgt Ruud Kerkhof op, die na 

33 jaar dienstverband met pensioen gaat. Frans is afgestudeerd als Chemisch Engineer bij de 

Technische Universiteit van Eindhoven. 

 

Na o.a. een aantal jaren bij de toenmalige BP Raffinaderij Nederland NV werkzaam te zijn 

geweest, begon Frans in 1992 zijn loopbaan bij Texaco als Coördinator Manufacturing en had 

als standplaats het Texaco kantoor in Rotterdam. Sindsdien heeft hij een aantal management 

functies bekleed binnen Manufacturing & Distribution Benelux en heeft hij deel uitgemaakt 

van een aantal Raden van Bestuur van Joint Ventures. Onlangs nog, in april 2002, werd hij 

benoemd in de Nerefco Board. Binnen Texaco is hij een gewaardeerde business leader met 

vele jaren ervaring van onschatbare waarde. Zijn ervaring binnen de organisatie en zijn 

bewezen leidinggevende capaciteiten maken hem de ideale keuze voor deze belangrijke rol. 

 

Nieuwe Refinery Team Leader Operations 
 

Sinds begin april heeft Nerefco een nieuwe Refinery Team Leader Operations. Het is de heer 

Bob Allendorfer. De Nerefco Board heeft deze benoeming ondersteund en goedgekeurd. 

Voorafgaande aan deze bekendmaking is er overleg geweest met het RLT en met de OR, 

waarbij positief advies gegeven is.  Allendorfer heeft bewezen over uitzonderlijk sterke 

kwaliteiten te beschikken op het gebied van leidinggeven en het beheersen van raffinage 

processen. Zijn loopbaan bestaat uit een lijst van een groot aantal geleverde prestaties. 
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Ed van Rooij overleden 
 

De afdeling Personeelszaken van Nerefco informeerde de redactie van Seconer-nieuws over 

het plotselinge overlijden van de heer Ed van Rooij op 13 juni 2003 in de leeftijd van 44 jaar. 

Ed was sinds 1 september 1992 als operator in dienst van Nerefco binnen de afdeling Oil 

Movement, eerst op Pernis en later op de raffinaderij in Europoort. 

De crematieplechtigheid heeft plaats gevonden op woensdag 18 juni te Bergen op Zoom. 

Het Seconer bestuur en de redactie wensen zijn vrouw Gitta en allen die hem dierbaar waren 

alle sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.  

 

Vacature 
 

De afdeling Engineering & Maintenance Services van Nerefco houdt zich bezig met het 

verlenen van technische diensten met als doel het verhogen van de betrouwbaarheid, 

beschikbaarheid, integriteit en winstgevendheid van de installaties binnen de Nerefco 

raffinaderij. Binnen de groep 'projects' van deze afdeling is men op zoek naar een ambitieuze  

 

PROJECT MANAGER (grade 9 - 10) 

De projectmanager heeft de volgende kerntaken: 

Opzetten, plannen en uitvoeren van projecten, zowel nieuwbouw als renovatie van installaties, 

binnen de vastgestelde projectscope, kwaliteitseisen, planning en het beschikbare budget. 

Leidinggeven aan projectteams o.a. bestaande uit engineers, onderhoudsmonteurs en 

procesoperators. Onderhouden van directe contacten met leveranciers, engineersbureaus en 

aannemers. Toezien op een juiste administratieve verwerking van de gewenste 

projectgegevens. Waarborgen dat alle werkzaamheden ten behoeve van de verschillende 

projecten worden uitgevoerd volgens de geldende veiligheids- en milieunormen. Beheer van 

een portefeuille van projecten (circa € 17 M). Actieve bijdrage leveren aan de verdere 

ontwikkeling en verbetering van de bedrijfsprocessen binnen de afdeling.  

Nerefco vraagt voor deze functie: 

HBO/WO opleiding richting werktuigbouwkunde, bijvoorkeur aangevuld met vakgerichte 

trainingen op het gebied van projectmanagement. Minimaal 7 jaar succesvol werkzaam te zijn 

geweest als projectmanager bijvoorkeur in de petrochemische industrie. Gedegen 

leidinggevende capaciteiten gekoppeld aan een pragmatische- en probleemoplossende 

instelling. Uitstekende communicatieve- en analytische vaardigheden, resultaatgerichtheid, 

prestatiedrang en teamgeest. Stressbestendigheid. Uitstekende beheersing van de Engelse taal. 

Potentieel om door te groeien.  

Aanvullende informatie: 

Nerefco biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en ontplooiings-

mogelijkheden. Een persoonlijkheid profiel analyse kan deel uit maken van de 

selectieprocedure.  

Uw sollicitatie kunt u richten aan Nerefco, Postbus 1033, 3180 AA Rozenburg ter attentie van 

Peter de Vries, afdeling HR&O. U kunt uiteraard ook per e-mail reageren: 

peter.devries@bp.com 

mailto:oeter.devries@bp.com
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Vacature 
 

De afdeling Health, Safety, Environment en Quality (HSEQ) ondersteunt en adviseert met 

betrekking tot veiligheidsbewustzijn, milieu en gezondheid van de organisatie en haar 

medewerkers om zodoende ongevallen, persoonlijk letsel en schade aan het milieu in en 

rondom de installaties te voorkomen.  Binnen deze afdeling is men op zoek naar een  

 

Teamleader HSEQ fire & security (grade 9 - 10) 

De teamleader heeft de volgende kerntaken: 

In overleg met de manager van de afdeling HSEQ ontwikkelen en implementeren van beleid 

op het gebied van bedrijfsbeveiliging, brandpreventie en -bestrijding. Binnen de geldende 

overheidsvoorschriften en beleidskaders van Nerefco verder ontwikkelen, verbeteren en 

uitvoering geven aan het beheerssysteem voor noodtoestanden en het beveiligingsapparaat. 

Leiding geven aan de bewakingsdienst en de brandweerorganisatie binnen Nerefco en 

verantwoordelijk voor zowel het beheer, als de inzet van brandbestrijdings- en 

veiligheidsequipement. Adviseren en ondersteunen van het lijnmanagement en het toezien op 

de juiste uitvoering van dit beleid aan de hand van de opgestelde (preventieve) voorschriften 

en instructies. Onderhouden van externe contacten met diverse overheidsinstanties en 

belangenorganisaties, zoals Deltalinqs, Gezamenlijke Brandweer, e.d. Organiseren van 

noodtoestand-trainingen, brandweeropleidingen en –trainingen.  

Nerefco vraagt voor deze functie: 

Tenminste HBO werk- en denkniveau. Diploma beroepsbrandweer-officier Nibra (vh. RBA) 

en diploma security management of bereid zijn deze opleiding te volgen. Minimaal 5 jaar 

relevante werkervaring op leidinggevend niveau, bij voorkeur binnen de procesindustrie. 

Gedegen leidinggevende capaciteiten en ervaring met veranderingsmanagement, gekoppeld 

aan een pragmatische en probleemoplossende instelling. Uitstekende communicatieve en 

analytische vaardigheden, resultaatgerichtheid, prestatiedrang en teamgeest. 

Stressbestendigheid. Uitstekende beheersing van de engelse taal.  

Aanvullende informatie voor de functie van teamleader: 

Nerefco biedt uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en ontplooiings-

mogelijkheden. Een persoonlijke profielanalyse kan deel uit maken van de selectieprocedure.  

Uw sollicitatie kunt u richten aan Nerefco, Postbus 1033, 3180 AA Rozenburg, ter attentie 

van Peter de Vries, afdeling HR&O.  U kunt uiteraard ook per e-mail reageren: 

peter.devries@bp.com. 

 

-☻- 
 

Rompslomp 
 

Na de dood van haar man had de weduwe zoveel rompslomp met de notaris dat ze 

dacht: was hij maar blijven leven. 

(Fons Jansen) 

mailto:peter.devries@bp.com
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11.  Acht dagen Sint Petersburg, Novgorod en Moskou (deel 1) 
 

Verslag van een studiereis met HOVO van 3 tot en met 10 mei 2003  

 

Door Petra Hoks 

 

3 mei  -  Naar Sint Petersburg  

We vertrokken met 3 uur vertraging van Schiphol. Het vliegtuig had twee falende onderdelen 

die vervangen moesten worden. Uiteindelijk zijn we tot ieders opluchting met een ander 

vliegtuig richting Sint Petersburg gevlogen waar we om 4 uur plaatselijke tijd aankwamen. 

We moesten onze horloges 2 uur terugzetten. Op de parkeerplaats van de luchthaven stond 

onze bus, die we de rest van onze vakantie zouden houden, al klaar met onze (verplichte) 

Russische gids. Deze gids, Alexander geheten, sprak tot ieders verbazing perfect Nederlands. 

Had hij op de universiteit geleerd, zo vertelde hij ons. We gingen rechtstreeks van het 

vliegveld naar ons hotel, het Moskva hotel, direct aan de rivier de Neva, aan het einde van de 

Nevski Prospect, de beroemdste straat van Sint Petersburg. Onderweg gaf Alexander tekst en 

uitleg over de bezienswaardigheden. De stad doet westers aan, er is veel autoverkeer met heel 

wat oude auto's. Alle auto's stinken, van een katalysator en loodvrije benzine hebben de 

Russen nog nooit gehoord. Ook het begrip maximum snelheid is hier onbekend. 

 

Wat direct opviel waren de schitterende gebouwen. Alles is even groot: grote gebouwen, 

brede avenues, grote reclameborden, natuurlijk in het cyrillische schrift, dus voor ons niet te 

lezen. Ik heb dit gedurende de hele vakantie ontzettend frustrerend gevonden. Zo kon je niet 

eens lezen in welke straat je was of wie de persoon was waar een standbeeld voor opgericht 

was.  

 

Iedereen was heel erg nieuwsgierig naar het hotel en hoe de kamers zouden zijn. Dat viel niet 

tegen, de kamers waren groot en van alle gemakken voorzien. De kamer die ik met mijn 

vriendin Babs deelde, was aan het einde van een eindeloos lange gang, dat was best even 

afzien met je zware koffer. In Parijs zou een dergelijk hotel in de hoogte gebouwd zijn, nee 

hier was het in de breedte gebouwd, ruimte zat in het onmetelijke Rusland. Vandaar die lange 

gangen die bovendien ook nog in een bocht liepen. Onze kamer keek uit over de rivier de 

Neva. Alleen was het nogal rumoerig als je het raam open deed door het drukke verkeer dat 

precies bij ons hotel de brug over ging.  

 

Na ons eerste Russische diner in het hotel ben ik samen met Babs en nog twee andere HOVO-

dames, te voet de brug over de Neva overgegaan. Wat geeft het toch een gek gevoel dat je in 

Rusland bent en dat je zomaar vrij rond kunt lopen. Tot voor kort, voor de perestroika, was dit 

ondenkbaar. We hadden trouwens heerlijk gegeten, terwijl we allerlei doemscenario's over het 

Russische eten hadden gehoord. Dat zou alleen maar uit kool in alle soorten bestaan. Na de 

wandeling met z'n vieren in het hotel een fles wijn - nota bene Chileense wijn en goed te 

betalen voor ons - soldaat gemaakt.  

 

4 mei  -  Stadsrondrit Sint Petersburg 
 

We begonnen de dag met een gigantisch uitgebreid loopbuffet als ontbijt. We bleven ons 

verbazen, je kunt het je zo gek niet bedenken of het was er. Van brood tot pap, soep, groente, 

vis, vlees, fruit, yoghurt, kefir, sapjes, te veel om op te noemen. Na het ontbijt nam Alexander 
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ons mee voor een stadsrondrit. Jammer dat het zo regende. Sint Petersburg is een heel 

bijzondere stad, in 1703 door tsaar Peter de Grote uit de grond gestampt. Het gebied is zeer 

drassig en de stad ligt op meerdere eilandjes. 

 

We reden langs de pantserkruiser Aurora waar met een kanonsschot op 25 oktober 1917 de 

revolutie officieel werd ingeluid. We brachten een bezoek aan de landtong van het 

Vasilyevsky eiland dat gemarkeerd wordt door twee rostrale kolommen van bijna 32 meter 

hoog. De rostra, met bovenop een lamp, zijn gedecoreerd - volgens traditie uit het oude 

Griekenland en Rome - met voorstevens van buitgemaakte schepen. De bus stopte hier om 

ons de gelegenheid te geven even uit te stappen voor het maken van foto's. Bijna niemand 

deed dit, het goot van de regen. Er gaat dan toch veel van het moois van een stad verloren als 

het zo regent. De rit ging verder langs de Admiraliteit, een van de symbolen van de stad, de 

Petrus en Paulusvesting, het Dekabristenplein met het monument van de Bronzen Ruiter, van 

Peter de Grote dus en de Isaakkathedraal. Deze kathedraal is het op twee na grootste sacrale 

koepelbouwwerk ter wereld. Natuurlijk ging de tocht ook langs het winterpaleis en de 

hermitage, het grootste museum van Rusland. Het winterpaleis van de tsaar is het 

hoofdgebouw van dit enorme museum.  

 

Een hoogtepunt die ochtend was een 

bezoek aan het interieur van de Petrus en 

Paulus kathedraal. Wat een pracht en een 

praal zagen we daar. Overal waar je keek 

bladgoud en naar het leek schitterende 

marmeren zuilen. Alexander vertelde ons 

echter dat de zuilen van nagemaakt marmer 

waren, ten tijde van de bouw beschikte 

Rusland zelf niet over marmer.   

In de kerk is het graf van Peter de Grote en 

natuurlijk de graven van de overige 

Romanovs. Heel bijzonder vond ik het om 

voor het graf van de laatste tsaar Nicholas 

II met zijn familie te staan die in 1918 

samen met zijn vrouw en kinderen door de 

bolsjewieken doodgeschoten werd, maar die hier pas in 1998 hun laatste rustplaats vonden. 

Voor we de kathedraal weer uitgingen werden we onthaald op een heus mannenkoor die 

prachtige liederen ten gehore bracht. De ochtend werd afgesloten met een lunch op een 

driemaster. Evenals gisteren in het hotel was ook hier het eten uitstekend en heel goed 

verzorgd. Door de patrijspoorten keken we uit over de Neva, jammer, jammer dat alles door 

de regen er zo triest uitzag.  

 

's Middags beleefden we weer een van de hoogtepunten van onze reis, een bezoek aan de 

hermitage en het winterpaleis op de linker oever van de Neva. Niet alleen zijn de 

kunstschatten in deze paleizen schitterend, maar de gebouwen op zich zijn van een ongekende 

schoonheid. Je wordt overdonderd door wat je allemaal ziet. De vloeren zijn schitterend, de 

wanden, de kunstschatten die er staan of hangen, de plafonds met de mooiste kroonluchters, 

de buitengevels. Alles rijkelijk gedecoreerd met beelden, ornamenten en bladgoud. Wat moet 

dit een mooie aanblik zijn als de zon schijnt. Alleen al hoofdtrap, de zogenaamde Jordaantrap, 

in het winterpaleis is van een dusdanige schoonheid dat het doodzonde is dat je er zo vlug 

overheen moet lopen, weliswaar met een korte uitleg van Alexander, maar toch, ik had zo 

graag alles meer in detail willen bekijken. Maar we moesten verder naar de 'oude meesters', 
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schilderijen van Nederlandse kunstenaars 

uit onze Gouden Eeuw. Ja, en dan sta je 

ineens oog in oog met de schitterendste 

schilderijen van bij voorbeeld Rembrandt, 

waarvan je eigenlijk het bestaan niet wist. 

Wat een openbaring en wat mooi, zeker het 

schilderij dat Rembrandt schilderde van de 

Verloren Zoon en wat heerlijk om er dan 

ook zo'n goede uitleg bij te krijgen. En niet 

te vergeten het prachtig gerestaureerde 

schilderij van Danaë, ook van Rembrandt, 

dat een tiental jaren geleden door een 

gestoorde met zoutzuur overgoten werd.  

 

Veel te snel gingen we weer verder, want 

ook het gebouw moest bekeken worden. 

We liepen door de malachietkamer, de 

gouden zitkamer, de St. George Hall, 

monumentale gangen van het winterpaleis 

  De Jordaantrap             en niet te vergeten de Pavilion Hall van de 

Kleine hermitage met zijn imposante kroonluchter en in mosaïc uitgevoerde vloer. Jammer 

dat je op den duur zo moe wordt van het geslenter en alle overweldigende indrukken die je 

opdoet. Eigenlijk zou je hier vaker moeten kunnen komen om dan bepaalde dingen beter te 

kunnen bestuderen en in je op te nemen.  

 

Tegen de tijd dat het museum sloot gingen we weer met de bus richting hotel. Het regende 

nog steeds. Als we heel vlug in zouden stappen, zou de bus voor de hermitage stoppen. Braaf 

deden we wat ons gevraagd werd zodat we droog in de bus kwamen. In het hotel werd al om 5 

uur het diner geserveerd. Ditmaal was het een lopend buffet en het smaakte allemaal weer 

voortreffelijk. Vooraf kregen we van het hotel een welkomstdrankje in de vorm van een 

wodka of een cranberry likeur. Na het diner hebben we onder het genot van een wijntje in de 

bar van het hotel de dag nog eens overdacht. 

 

5 mei  -  Piskarjovskoje 

Gelukkig was het beter weer, de zon scheen zelfs, maar het 

was nog fris. Het zou vandaag weer een druk programma 

worden.  

 

Allereerst gingen we te voet naar het Alexander Nevski 

klooster, tegenover ons hotel. Het is het grootste achttiende 

eeuwse architectuur complex van St. Petersburg. We 

brachten een bezoek aan de kerk, waar een dienst bezig 

was. Ik vond in de kerk een bepaalde mystieke sfeer 

hangen. Misschien komt dat wel omdat het zo heel anders is 

dan bij ons. Allereerst versta je er geen woord van en 

begrijp je absoluut niet wat er gaande is. Of komt het 

wellicht omdat alle vrouwen hun hoofd bedekt hebben? En 

de gelovigen staan, ook al anders dan bij ons. Bovendien 

komt en gaat men zo men goeddunkt. 

We gingen ook naar de necropool waar beroemde 19e en 
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20e eeuwse Russische kunstenaars begraven liggen. We zagen het monumentale graf van Piotr 

Tchaikowvsky, de componist en van Fiodor Dostoyevsky, de beroemde schrijver.  

 

Weer in de bus gingen we op weg naar de Piskarjovskoje begraafplaats voor de slachtoffers 

van de blokkade van de stad tijdens de tweede wereldoorlog. Onderweg passeerden we 

enorme grauwe flatgebouwen, allemaal in dezelfde stijl, waar de gewone Rus woont. Het zag 

er allemaal grauw en troosteloos uit. Zo gauw je uit het centrum van St. Petersburg bent, krijg 

je een heel ander stadsbeeld te zien dat een verwaarloosde indruk maakt. Om over de kwaliteit 

van de rijweg maar te zwijgen. En dan te bedenken dat een groot deel van de Russische 

gezinnen, bestaande uit vader, moeder, kind(eren) en vaak grootmoeder in dergelijke drie-

kamer flats wonen maar, ze wonen er wel op kosten van de staat. 

  

Op de begraafplaats waren Russische soldaten ijverig aan het exerceren als generale repetitie 

voor de festiviteiten van 9 mei, de dag dat de Russen de bevrijding vieren van WO II. Eerst 

gingen we in het bijbehorende gebouw een verzameling foto’s bekijken die de ellende 

verhaalde van de mensen uit St. Petersburg ten tijde van de oorlog. Eenmaal weer buiten 

liepen we over de lange begraafplaats met aan weerzijde de grafheuvels van de onbekende 

soldaat en de onbekende burger richting het standbeeld van Moedertje Rusland dat als een 

soort apotheose aan het einde van de begraafplaats hoog op een sokkel waakt over het veld 

van eer. Het viel me op dat onder de bezoekers veel kinderen waren. We gingen terug naar 

ons hotel voor de lunch.  

 

's Middags brachten we een bezoek aan het Russisch museum gevestigd in het 

Michajlovpaleis waar heel veel schilderijen van voor ons meestal onbekende Russische 

meesters te zien zijn. Schitterend waren vooral de schilderijen van Ilya Repin. De deskundige 

uitleg van Alexander bij de diverse schilderijen zorgde ervoor dat alles veel meer voor je ging 

leven.  

Babs en ik hadden aan het eind van de middag toen 

we het museum uitkwamen net nog even tijd om in 

een sneltreinvaart om de schitterende 

Opstandingskerk te lopen. Jammer dat er geen tijd 

meer was deze mooie kathedraal van binnen te 

bekijken. Babs had nog wel even tijd om een 

bedelares die mooi stond te zingen een paar 

kopeken te geven.  

 

Weer terug in het hotel moesten we heel vlug 

dineren want die avond gingen we met de bus naar 

een folklore dansfestijn. Iedereen was het er over 

eens dat het een schitterend uitvoering met veel 

zang en dans was. In de pauze werden we onthaald 

op hapjes en drankjes en je kon ook souvenirs 

kopen. Ik kon de verleiding niet weerstaan om een 

schitterende typisch Russische omslagdoek te 

kopen. Terug in het hotel nog even wat gedronken. 

Wat een geweldige dag was het geweest. 

 

De opstandingskerk 
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6 mei  -  Novgorod 
 

Om 9.30 uur vertrokken we uit St. Petersburg richting Pavlovsk, het buitenverblijf van tsaar 

Paul, zoon van Catherine de Grote en zijn vrouw, groot vorstin Maria Feodorovna. Veel te 

kort waren we in St. Petersburg geweest. Ja, een globale indruk hebben we gekregen, maar 

wat hebben we gezien van alle kanalen, of grachten waardoor het zo op Amsterdam lijkt, 

althans dat was destijds het uitgangspunt? Babs zei het zo treffend, ik heb St. Petersburg niet 

onder mijn voeten gehad. Door het slechte weer hadden we niet de mogelijkheid door de stad 

te lopen.  

 

Alexander ging met ons mee voor de rondleiding in het keizerlijk Pavlovsk paleis. Direct toen 

we de stad uitreden, kregen we een heel ander beeld van Rusland. Dit was het echte Rusland, 

triest en armoedig is het landschap buiten de steden. Vlak, drassig, met hier en daar een 

berkenboom en verlaten huisjes en bouwvallen. Sporadisch zie je ergens mensen en als je ze 

al ziet zijn het over het algemeen oude mensen. De jeugd trekt van het platteland naar de stad. 

Alexander had gezegd dat we over een soort route national zouden rijden, te vergelijken met 

Frankrijk. Maar nergens kwamen we de gezellige dorpjes die zo kenmerkend voor Frankrijk 

zijn tegen.  

 

Dit beeld veranderde volkomen toen we eenmaal het landgoed van het keizerlijk Pavlovsk 

opreden. Om de vloeren van het paleis te beschermen, moest iedere bezoeker over zijn 

schoenen sloffen aantrekken. Helemaal geen gek idee, alleen jammer dat ik geen passende 

sloffen kon vinden en daarom genoodzaakt was het hele paleis door te schuifelen. Mijn 

voeten kon ik niet optillen want dan verloor ik mijn veel te grote sloffen. De trappen vormden 

voor mij een haast onoverkomelijk obstakel. Schichtig over mijn schouder kijkend, deed ik bij 

het trappen lopen de sloffen uit om eenmaal weer beneden of boven aan de trap ze vlug weer 

aan te doen.  

  

 

Het interieur is werkelijk schitterend. 

Alexander vertelde ons weer alle mogelijke 

bijzonderheden. Tijdens de tweede wereld 

oorlog werd het paleis door de Duitsers 

geplunderd en ook van het park bleef niet 

veel meer over. Alle bomen werden gekapt. 

In eerste instantie dacht men dat het 

ondoenlijk was het paleis weer in de oude 

staat te herstellen. Dankzij tekeningen en 

voorbeelden van het interieur die bewaard 

waren gebleven, is alles tot in perfectie 

nagemaakt. In iedere kamer en zaal staat een 

foto hoe of het er uitzag vlak na de oorlog. De restoratie duurde van 1944 tot 1978 en wordt 

nog steeds gezien als een wonder. De vele kunstwerken die gestolen zijn, zullen echter wel 

nooit meer teruggevonden worden. Na de rondleiding werd ons in de ‘Grand Column Hall’ 

een lunch aangeboden, waarna we om half twee richting Novgorod vertrokken. Alexander 

bleef achter, in Novgorod wachtte ons een andere gids. 

 

Wat Novgorod zo bijzonder maakt is dat de geschiedenis van Rusland daar zo’n duizend  jaar 

geleden begonnen is met de Rurik dynastie die meer dan 700 jaar over Rusland geheerst heeft. 

We kwamen tegen de avond aan in wat vergeleken met het grote St. Petersburg een 
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plattelands dorpje is. We logeerden in hotel Intourist waar we verwelkomd werden met een 

voortreffelijk diner. ’s Avonds hebben we nog een boottocht gemaakt met de “Yalta” over de 

Volkhov tot aan het Ilmen meer. Vanaf het water hadden we een mooi uitzicht op de stad. Ik 

genoot van de boottocht, niet alleen vanwege het mooie uitzicht op de vele schitterend kerken, 

maar ook doordat het weer zo veel beter geworden was. Heerlijk om na die lange busreis op 

het water te zitten. We besloten de avond met een wandeling in het kremlin van de stad. Nooit 

geweten, maar kremlin betekent gewoon vesting. Het leek wel of hier alle jongelui van 

Novgorod aan het flaneren waren in hun paasbeste kleding op de manier zoals het er bij ons 

zo’n vijftig jaar geleden toe ging. Op een terrasje heb ik mijn eerste wodka gedronken. Ik 

vond het niet veel beter smaken dan water, logisch, denk ik, wodka betekent immers watertje. 

 

In het hotel wachtte mij nog een klein drama. We zaten nog even gezellig met elkaar in de bar 

van het hotel toen ik zo nodig naar het toilet moest. Omdat ik het toilet van het hotel niet kon 

vinden ben ik maar naar mijn kamer gegaan. Ik stak de sleutel in het slot en kreeg er 

vervolgens geen beweging meer in. Gevraagd aan een man die daar liep, bleek een Deen te 

zijn, of hij me kon helpen. Ja, dat wilde hij wel, maar ook hij kreeg geen beweging in de 

sleutel. Ik naar de receptie met mijn verhaal, braaf in het Engels. Mis, hier sprach man 

Deutsch! Gaf niets, ze zouden iemand sturen. Ook die iemand kreeg geen beweging in het 

slot. Ik was inmiddels maar weer naar de bar gegaan om aan Babs te vragen waar het toilet 

was, ik moest tenslotte…. Daarna weer terug naar de kamer. Inmiddels waren er twee 

‘deskundigen’ bij. Ik glimlachte eens lief naar hen, je moet toch wat als je elkaars taal niet 

verstaat. Wat erg, ik werd volledig genegeerd, net alsof ik er niet bij was. Wat een griezelige 

ervaring. Gelukkig kwam Babs er aan met mijn en haar wodka. We konden niet veel anders 

doen dan toekijken. Inmiddels was het gereedschap uitgebreid van een tang tot 

schroevendraaier. Wij werden intussen hoe langer hoe lacheriger. Ik was er maar bij gaan 

zitten. En ja hoor, daar kwam Greetje, onze docente,  die in haar beste Russisch het naadje 

van de kous wilde weten. Kunnen jullie die deur niet gewoon intrappen”, vroeg ze. Nee, daar 

begonnen ze niet aan, dat waren Amerikaanse toestanden. Inmiddels had ik al aardig wat 

publiek van onze eigen HOVO club. Iedereen bood Babs en mij aan dat we gerust bij hen 

konden slapen. Lief bedoelt natuurlijk, maar hoe doe je dat als al je spullen op je afgesloten 

kamer staan? Uiteindelijk werd er een boor bijgehaald. “Wat is hier aan de hand”, vroeg 

Tannie die door het helse boren wakker was geworden en in nachthemd gewapend met 

fototoestel gelijk maar de kiek van haar leven maakte. Afijn, door het boren was de sleutel 

eruit, maar de deur was nog steeds niet open. Zorgeloos en giechelend keken we toe. De 

‘monteurs’ overlegden met elkaar, de ene ging weg en kwam terug met alweer een nieuw stuk 

gereedschap, een heuse Russische koevoet. Met vereende krachten werd de koevoet tussen de 

deur gezet en ja hoor hij vloog open. Dat daarbij ook een stuk van de sponning van de muur 

vloog zal niemand verbaasd hebben. Wij haalden toch wel opgelucht adem, maar ja in deze 

kamer konden we natuurlijk niet meer de nacht doorbrengen. Stel je voor zeg, de deur kon 

niet eens meer dicht, laat staan op slot. Dus hals over kop zo goed en zo kwaad als het ging 

pakten we onze koffers en  verdwenen een verdieping hoger in een prachtige 

donkerroodfluweel-achtige kamer, na omstandig onze Russische redders bedankt te hebben.  

 

7 mei  -  Naar Moskou 

De volgende ochtend aan het ontbijt zaten we er al helemaal klaar voor om ons verhaal aan de 

rest van het gezelschap te vertellen toen we ineens opgeschrikt werden door het lawaai van 

een boormachine. Hè, wat is dat en misten we er niet twee, Inie en Clara? Ja, die konden hun 

kamer niet meer uit, alhoewel hun deur het eerder opgaf dan de onze. Min of meer beschaamd 
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verlieten we na het ontbijt het hotel met achterlaten van twee kapotte deuren. Die domme 

ollanders toch!! 

 

We begonnen met een stadsrondrit door Novgorod. Onze gids was deze keer een dame die 

Duits sprak, niet zo goed als het Nederlands van Alexander. We misten hem waanzinnig. We 

gingen eerst naar de andere kant van de rivier waar we het oudste Romaanse kerkje 

bewonderden. We kregen zoveel informatie over zoveel kerken in zo slecht Duits, dat het mij 

op den duur niet meer interesseerde. Eenmaal aan de overkant van de Volkhov rivier ben ik 

maar op eigen houtje door het Kremlin gelopen, 

wat beslist de moeite waard was. Natuurlijk 

ging ik ook weer een kerk binnen waar een 

dienst bezig was. Er werd door de priester 

schitterend gezongen.  

Onze gids gaf wel een hele goede uitleg bij het 

Russische millennium gedenkteken dat midden 

in het kremlin staat en waarop onder andere 

tsaar Peter de Grote staat afgebeeld. Het is in 

brons opgetrokken en vertelt de geschiedenis 

van Rusland. Ons bezoek aan Novgorod werd 

besloten met een lunch in restaurant Pectopah. 

 

Om 2 uur vertrokken we uit Novgorod. We 

hadden nog ongeveer 600 km voor de boeg. 

Omdat we ’s avonds laat pas in Moskou zouden 

aankomen, werd onderweg nog een stop 

gemaakt voor het diner. Toen we eenmaal 

Moskou binnenreden was het al donker. Het 

eerste wat mij opviel waren pijpleidingen aan 

de kant van de weg. Deze waren voor de 

stadsverwarming van Moskou. De leidingen 

lagen open en bloot zonder ook maar de 

geringste isolatie. Wat een warmteverlies moet 

dat in de strenge winter van Moskou geven. Even voordat we Moskou binnenreden kwamen 

we langs een enorm groot filiaal van Ikea. Wat een wereldstad is Moskou, met brede avenues 

en overal grote reclameborden in zowel het cyrillische als het latijnse schrift. De stad was in 

verband met de viering van bevrijdingsdag op 9 mei feestelijk verlicht.  

 

Ons hotel  Ukraina, waar we om half elf aankwamen, ligt tegenover het Witte Huis, het 

regeringsgebouw. Het is één van de zeven ‘suikertaarten’ die Stalin de stad heeft nagelaten. 

Wat een grote kamer hadden we, jammer genoeg keken we uit op een binnenplaats. De kamer 

was zo op het oog van alle gemakken voorzien, maar een haakje om je nachthemd aan op te 

hangen of een stopcontact op een redelijke afstand van de spiegel, nee dat was er niet. Dus 

toen maar het krakkemikkige bed iets naar voren schuiven zodat ik de stekker van de 

schemerlamp eruit kon halen en ik tenminste mijn krultang kon gebruiken. Gelukkig had ik 

een handspiegel meegenomen, want zelfs met mijn verlengsnoer kon ik de immens grote 

spiegel in de badkamerdeur niet halen. 

 

De volgende keer zal ik iets vertellen over ons bezoek aan Moskou. 

 

Wordt vervolgd 
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12.  Afscheid van een goed collega en een fijne vriend 
 

Door Koos Boswinkel 

 

Op 3 juni 2003 overleed na een kortstondige ziekte 

in het St. Claraziekenhuis onze oud-BP 

Pernis/Botlek collega Jacques Lotte op de leeftijd 

van 77 jaar. 

 

Sjaak kwam op 1 april 1956 in dienst en was tot 

aan zijn pensionering werkzaam in de 

olieadministratie. De hem opgedragen taken  heeft 

hij steeds met groot enthousiasme en nauwgezet 

uitgevoerd. Onze vaderlandse geschiedenis kende 

hij als geen ander en je hoefde daarover maar een 

vraag te stellen en het eerste uur was je onder de 

pannen. Daar kon hij enorm van genieten. 

  

Hij was ook een verwoede verzamelaar van 

postzegels. Als je bij hem op visite kwam op zijn 

flat aan de Winston Churchillaan in Spijkenisse, 

dan brak je bijna je nek over de vele teilen en 

bakjes met water waarin de hele wereld aan 

postzegels lag te weken. Om niet te spreken over 

de postzegels die her en der over tafels en vloer 

verspreid waren. 

 

Helaas heeft hij zijn grote verzameling moeten 

verkopen om zijn hernia operatie in een dure 

privekliniek in Alblasserdam te bekostigen. We hebben dikwijls op hem ingepraat om zich in 

een der reguliere ziekenhuizen te laten opereren want daar was hij tenslotte toch voor 

verzekerd, maar neen, Sjaak had daar geen enkel vertrouwen in. Het zou hem een hoop geld 

bespaard hebben. 

 

Een andere hobby was de Padvinderij waar hij tot het laatst toe aan verknocht is geweest. 

Over de Wereld Jamboree van 1936 kon hij ook uren praten. Voor velen uit de Padvinderij 

was Sjaak een vraagbaak want ook over het ontstaan en de groei van de Padvinderij van 

Baden Powell , wist hij veel aan de jongere generatie uit te leggen.  

 

Ook op het gebied van de liefde heeft hij weinig geluk gekend en  een kortstondig huwelijk 

met een uit Schotland afkomstige vrouw bracht hem slechts teleurstelling en verdriet. 

De laatste 2 jaar van zijn leven zijn niet over rozen gegaan. Een hersenbloeding zorgde voor 

een verlies van lichamelijke functies waarvoor hij lange tijd in een Revalidatie-inrichting 

moest verblijven. Een paar weken voor zijn overlijden mocht hij nog een week  met het Rode 

Kruisschip de "Henry Dunant'  meevaren door de Zeeuwse wateren, een reis waarvan hij nog 

intens genoten heeft. Een onverwacht en plotseling opgetreden vorm van huidkanker heeft 

een einde aan Sjaak's leven veroorzaakt. Wij zullen Sjaak in onze herinnering meedragen 

zoals wij hem hebben mogen kennen. Een goed collega en een fijne vriend. Het was zijn wens 

om in stilte te worden gecremeerd. Op de rouwkaart was vermeld: “Wij zullen zijn glimlach 

missen”. En zo is het! Sjaak, rust in vrede. 
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13.  Varia 

 

Politiek voor beginners, het is niet moeilijk: 
 

Christendemocraat 
U bezit twee koeien. Uw buurman niet één. 

U houdt er eentje en schenkt uw arme buurman de andere. Daarna hebt u spijt. 

 

Socialist 
U bezit twee koeien. Uw buurman niet één. 

De regering pakt een koe van u af en geeft die aan uw buurman. U wordt 

gedwongen een bedrijf op te richten om uw buurman te helpen bij het houden 

van zijn koe. 

 

Sociaal-democraat 
U bezit twee koeien. Uw buurman niet één. 

U voelt zich schuldig omdat u succesvol werkt. U kiest mensen in de regering die 

uw koeien extra belasten. Dat dwingt u een koe te verkopen om de belasting te 

kunnen betalen. De mensen die u hebt gekozen nemen dit geld, kopen een koe en 

geven die aan uw buurman. U voelt zich rechtschapen. Wouter Bos zingt voor u... 

 

Liberaal 
U bezit twee koeien. Uw buurman niet één. Nou en? 

 

Communist 
U bezit twee koeien. Uw buurman niet één. 

De regering pakt beide koeien af en verkoopt de melk aan u. U staat urenlang in 

de rij voor de melk. Die blijkt inmiddels zuur te zijn... 

 

Kapitalisme pur sang 
U bezit twee koeien. 

U verkoop een koe en koopt een stier. Zo heeft u in no-time een hele kudde. 

 

EU-bureaucratie 
U bezit twee koeien. 

De EU pakt beide af, doodt er eentje, melkt de ander, betaalt u een 

schadevergoeding en stort de melk in de Noordzee. 
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Te oud? 
 

Mag uw verzekeraar u na uw 65ste weigeren voor een zorgverzekering? Mag een organisatie 

u weigeren voor een bestuursfunctie? Lees hier de antwoorden en wat u ertegen kunt doen. 
 

Autoverzekering 

Er zijn verzekeringsmaatschappijen die een autoverzekering weigeren als je ouder bent dan 

65 jaar. Mag dat? 

Ja, Verzekeringsmaatschappijen vinden dat 65-plussers meer ongelukken maken dan 

jongeren. En omdat een verzekeringsmaatschappij een commercieel bedrijf is dat winst wil 

maken, moet het risico worden beperkt dat er meer geld uitgaat dan er binnenkomt. 

Vijfenzestigplussers uitsluiten is daarvoor een middel. Dit geldt overigens alleen voor nieuwe 

gevallen. Vijfenzestigminners die 65 worden, behouden hun bestaande verzekeringspolis. Het 

Expertisecentrum Leeftijd en Maatschappij LBL vindt het een onnodige maatregel. Iemand 

die veel schade maakt, kan hiervoor gekort worden op zijn no-claimkorting. De leeftijd van de 

persoon doet er niet toe. Bovendien kan een verzekeringsmaatschappij iemand weigeren die 

veel schade maakt. 
 

Zorgverzekering 

Vrijwel iedereen die particulier is verzekerd tegen ziektekosten krijgt na z’n 65ste automatisch 

een Standaard Pakket Polis. Mag dat? 

Ja. Als u vóór uw 65ste particulier verzekerd bent en het bruto jaarinkomen van u en uw 

partner is na uw 65ste hoger dan € 20.200, dan kunt u niet in het ziekenfonds maar blijft u 

particulier verzekerd. Uw verzekeringsmaatschappij mag dan de particuliere polis omzetten in 

een Standaard Pakket Polis (SPP). Nadelig, want de maandelijkse premie is vaak hoger dan 

een particuliere verzekering voor mensen jonger dan 65 jaar. Iedereen die een SPP heeft 

betaald € 153 per persoon. 

Het LBL vindt dit oneerlijk. Ziektekostenverzekeringen zijn van oudsher gebaseerd op de 

solidariteitsgedachte: Iedereen betalt mee voor iedereen. Hierdoor zijn er geen extreme 

verschillen in premiebetalingen. Deze opvatting wordt met de SPP losgelaten. De 

verzekeringsmaatschappij doet dit omdat ze verwacht dat ouderen meer ziektekosten maken. 

Oneerlijk is ook dat je bij een SPP niet kunt kiezen voor een eigen risico, want dat staat vast: 

€ 52 per persoon. 
 

Rijbewijskeuring. 

Als je met 70 jaar het rijbewijs wilt verlengen, moet je een lichamelijke keuring ondergaan. 

Mag dat? 

Ja. Volgens het reglement ‘rijbewijs afgeven’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat 

moet het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) bij verlenging van het rijbewijs van iemand 

die 70 jaar of ouder is een verklaring van geschiktheid afgeven. Die verklaring wordt pas 

afgegeven na een medische keuring. Het CBR mag zelfs aanvullend onderzoek en een rijtest 

eisen. In een kort geding dat diende in augustus 1998 in Zwolle heeft de rechtbank bevestigd 

dat er in dit geval een objectieve en redelijke rechtvaardigingsgrond bestaat voor het maken 

van onderscheid naar leeftijd. De reden die de president van de rechtbank hiervoor gaf, is dat 

de kans op gebreken met de leeftijd toeneemt en dat ouderen daardoor een risicofactor 

vormen voor de verkeersveiligheid. Het LBL vindt dit verdedigbaar. Voor de veiligheid op de 

weg is het zinvol om autorijders periodiek een lichamelijke keuring te laten ondergaan. Het is 

redelijk als de keuring voor alle leeftijden geldt en dat die keuring vaker gebeurt naarmate 

men ouder wordt. 
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Lening afsluiten. 

Als je ouder bent dan 72 jaar is geld lenen op alléén inkomen niet meer mogelijk. Mag dat? 

Ja. Banken en andere geldverstrekkers achten de kans reëel dat 72-plussers door overlijden 

hun lening niet kunnen terug betalen. Daarom stellen ze vaak dat je mag lenen tot je 72ste als 

die lening vóór het 74ste jaar wordt afgelost. Risicobeheersing noemen ze dat. Het LBL vindt 

dit flauwekul. Wanneer iemand geld wil lenen, is in de eerste plaats de financiële zekerheid en 

niet de leeftijd van belang Het is goed voorstelbaar dat een 72-plusser zijn vermogen als 

onderpand geeft, bijvoorbeeld zijn woning. Daarnaast weet ook iemand die 72 jaar of ouder is 

welk inkomen hij heeft en welke financiële verplichtingen hij kan aangaan. 

 

Betaald werk. 

Als je ouder dan vijftig bent, mag een werkgever je op grond van leeftijd een baan weigeren. 

Mag dat?  

Ja. Dat mag zolang er geen wet is die leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer verbiedt. Het 

LBL vindt dit stuitend. Wanneer leeftijd het enige motief is om iemand wel of niet aan te 

nemen, dan is er iets fout in de organisatie. Het moet gaan om de kwaliteiten die een 

werknemer heeft. In de toekomst wordt deze vorm van leeftijddiscriminatie bij wet verboden. 

De verwachting is dat de wet eind dit jaar wordt aangenomen. 
 

Verplicht met pensioen. 

Of je wilt of niet: met 65 jaar stuurt de werkgever je met pensioen. Mag dat? 

Ja. Op een aantal uitzonderingen na geldt de pensioenleeftijd van 65 jaar. In november 2002 

heeft de Hoge Raad bevestigd dat ontslag met 65 jaar is toegestaan. Uitzondering op de regel 

zijn beroepen die van oudsher een andere pensioendatum kennen. Brandweermannen moeten 

bijvoorbeeld met 55 jaar met pensioen, en rechters mogen uiterlijk tot 70 jaar rechtspreken. 

Het LBL vindt dit onbevredigend. Het LBL zou de keuze vooral aan de werknemer willen 

laten: wil die wel of niet stoppen met werken? De mogelijkheden voor flexibele pensionering 

zijn een stap in de goede richting. 
 

Wonen waar je wilt. 

Woningcorporaties en serviceflats kunnen senioren een woning weigeren omdat ze te oud 

zijn. Mag dat? 

Ja. Er is geen wet die leeftijdsdiscriminatie bij het toekennen van een woning klip en klaar 

verbiedt. Het LBL vindt dit ongewenst. Leeftijd behoort geen criterium te zijn om iemand wel 

of niet toe te laten tot een woning. Iemands leeftijd zegt immers niets over de behoefte aan 

een andere woning. De vraag naar een woning zou bepalend moeten zijn, niet de leeftijd. 

 

Bestuurslid worden. 

Als je bestuurslid wilt worden van een stichting of vereniging kun je vanwege je leeftijd 

worden geweigerd. Mag dat? 

Soms is het toegestaan als er een leeftijdsbepaling in de statuten van de stichting of 

vereniging staat. Het LBL vindt dit dom. Het mag duidelijk zijn dat het bij een 

bestuursfunctie gaat om deskundigheid, niet om leeftijd. Selecteren op leeftijd doet 

gekwalificeerde ouderen te kort. Het is te verwachten dat stichtingen en verenigingen de 

leeftijdsgrens voor bestuursfuncties los moeten laten. 

 

Modernisme 
Vroeger werden ze vieze ouwe mannetjes genoemd. Nu heten ze seksueel actieve 

senioren. (Bruce Lansky) 
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Is pinnen te beveiligen? 
 

Geld opnemen met een pasje via een pinautomaat gaat als volgt. Je rekening gegevens en je 

pincode staan op een centrale computer van de bank. Als je pint geeft je pasje aan de bank 

door wie je bent. De centrale computer vraagt dan om je pincode, als je die juist intoetst kun 

je geld van je rekening opnemen De gegevens op een pinpas zijn opgeslagen op de zwarte 

magneetstrip op de achterkant. Deze strip kan net als een diskette gekopieerd worden. 

 

Het onderwerp is weer actueel nu Doetinchem kort geleden werd opgeschrikt door een geval 

van pinpasfraude bij een benzinestation. De daders hebben voor 100.000 euro bankrekeningen 

geplunderd. Vermoedelijk zijn ze op dezelfde geraffineerde wijze te werk gegaan als in een 

vergelijkbare zaak in Nederland vorige zomer. Criminelen hadden toen bij toegangsdeuren tot 

pinautomaten en onbewaakte tankstations een voorzetstukje op de paslezer geplaatst, om op 

die manier de gegevens op de magneetstrip van het pasje te kunnen kopiëren. Je pincode werd 

simpelweg afgekeken of gefilmd met stiekem opgehangen camera’s. De gekopieerde 

gegevens werden op een lege pas gezet en samen met de pincode konden de criminelen met je 

geld aan de haal. En dit alles zonder dat je dit als rekeninghouder meteen in de gaten hebt, 

want je pas zit gewoon in je portemonnee. Pas als je vreemde afboekingen op je 

rekeningoverzicht ziet staan merk je dat je bestolen bent. Na en aantal incidenten kregen de 

banken door wat er aan de hand was en gingen ze de toegangsdeuren tot pinautomaten en 

onbemande tankstations extra controleren op illegale voorzetstukjes en camera’s Op deze 

manier werd diefstal voorkomen. 

 

De vraag die echter blijft hangen is of pinnen wel genoeg beveiligd is. Banken maken, net 

zoals alle bedrijven bij hun productieprocessen, een kosten-batenanalyse voor de beveiliging. 

Hierbij berekent de bank wat het redelijk beveiligen van pinnen kost, wat de schade is als de 

beveiliging wordt omzeild en hoe groot de kans is dat dit gebeurt. De uitkomst van deze 

berekening is te vergelijken met een regenpak dat je voor een redelijke prijs hebt gekocht: het 

houdt je meestal droog, maar soms lekt het een beetje. De criminelen van de 

bankpassenfraude hadden een lek gevonden. 

 

Combinatie pas en code. 

Om hun klanten de mogelijkheid te bieden overal en altijd aan geld te kunnen komen hebben 

banken de pinautomaat ontworpen. Voor de beveiliging hiervan hebben de banken pinpassen 

ontwikkeld. Om aan jouw geld te komen moet je je pinpas in je bezit hebben en je code 

weten. Hierbij maken de banken gebruik van twee soorten beveiliging: je moet iets hebben (je 

pinpas) én je moet iets weten (je pincode). Voor een crimineel zou het hierdoor lastig moeten 

zijn om én je pinpas én je pincode te bemachtigen. Je pinpas kun je kwijtraken of wordt 

gestolen. En omdat de pincode lastig te onthouden is schrijf je deze wel eens ergens op, of 

anders kan iemand ook nog je pincode afkijken. Lowtech criminaliteit zoals zakkenrollen 

wordt door het systeem van pasjes en codes dus niet uitgesloten. De hightech criminelen van 

de bankpassenfraude gingen nog slimmer te werk door je pinpasje te kopiëren en je pincode 

af te kijken: je werd bestolen zonder het (in eerste instantie) te merken. 

 

Biometrie 

Om pinnen nog veiliger te maken wordt door uitvinders en beveiligingsdeskundigen 

gesuggereerd om in de toekomst biometrie te gebruiken om pinnen helemaal veilig te maken. 

Bij biometrie wordt gebruik gemaakt van lichaamskenmerken die uniek zijn voor ieder mens, 

zoals vingerafdruk, maar ook het structuur van je oog of oor, of je stemgeluid. Een pasje met 

bijvoorbeeld een vingerafdruk is zo gemaakt. Hiervoor leg je je vinger op een scanner. De 
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scanner maakt een digitale foto van je vinger. De unieke vorm van het richelpatroon op de 

vinger wordt door een computerprogramma omgezet in een cijferreeks, die net als iedere 

vingerafdruk uniek is. Omdat je je vinger niet altijd op dezelfde manier neer zult leggen, 

wordt het scannen een paar keer gedaan om fouten te voorkomen. Van alle cijferreeksen 

wordt een gemiddelde cijferreeks berekend die op je toegangspasje wordt opgeslagen. Nu kun 

je de vingerafdruk gebruiken als extra ‘beveiligingsleutel’. Pinnen met een pinpasje met een 

vingerafdruk gaat bijna net zo snel: pasje insteken, pincode intoetsen en je vinger op de 

scanner leggen. Klopt alles, dan kun je geld opnemen. 

 

Drievoudige beveiliging 

Doordat je in de toekomst én een pasje én een pincode én een biometrisch kenmerk nodig 

hebt om te pinnen, lijkt het erop dat niemand anders met je geld er vandoor kan gaan. Maar 

helaas is niets minder waar, want nog nooit is er een systeem 100 procent veilig gebleken. 

Denk maar aan diamant- en kunstroven. Er is altijd wel weer een crimineel die een lek vindt. 

Bij vingerafdrukken kan dit vaak al op een eenvoudige manier. Net zoals in politiefilms kan 

een vingerafdruk, die bijvoorbeeld op de cijfertoetsen bij een betaalautomaat staat, ‘gelift’ 

worden. Daarna kan er een nepvinger van worden gemaakt, die de beveiliging kan omzeilen. 

Bovendien zouden de criminelen ook een apparaatje achter de scanner kunnen plaatsen dat de 

cijferreeks onthoudt. Fraude met bankpassen en pinautomaten blijft dan wel mogelijk, maar 

een stuk moeilijker. Om deze bankpasfraude toch tegen te gaan wordt sinds een paar jaar 

gewerkt aan de ontwikkeling van een pasje waar de vingerscanner inzit. Op die manier blijft 

de cijferreeks op het pasje en kan die niet afgevangen worden. Maar als de dieven in het bezit 

komen van het pasje, zouden ze dit misschien toch kunnen kraken. De ontwikkelaars zeggen 

uiteraard dat dit onmogelijk is. Maar de geschiedenis heeft ons geleerd dat elk 

beveiligingssysteem te kraken is. 

 

Hoe veilig ook, geen enkel systeem is helemaal waterdicht. En daarmee is de vraag of pinnen 

veilig is eenvoudigweg beantwoord. Een betrouwbare bank moet tenminste eerlijk zijn 

tegenover zijn klanten en zeggen: Wij willen u het gemak bieden van pinnen. En we doen er 

alles aan om dit zo veilig mogelijk te maken. Helaas kan dit wel eens fout gaan. Als het fout 

gaat zullen wij uw ongemak proberen te beperken: u krijgt uw geld terug. Maar het gaat nou 

eenmaal wel eens fout. 
 

 

 

12  Personalia 
 

 Mei 2003 Juni 2003 Juli 2003 

Met Nerflex   :  J.A. Paris 

  A. Franken 

  E. Kleine 

  H.W.N. Lutterman 

  

Met Pensioen: J. Nouwen 

 B.A. Vasseur 

 

Overleden     : 27 mei 2003, de heer Joop Prinsen in de leeftijd van 69 jaar 

   3 juni 2003, de heer Jacques Lotte in de leeftijd van 77 jaar. 

   8 juni 2003, de heer Henk Verhagen in de leeftijd van 65 jaar. 
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Contact adressen 

 

 

LEDEN BESTUUR SECONER 

 

Nico ter Horst  Wim van Vliet  Aad van Biezen 

 Voorzitter   Secretaris   Penningmeester 

 Goudenregenplein 226 Narcissenstraat 12  Genestetlaan 37 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  3221VN Hellevoetsluis 

 0181 632418   0181 217203   0181 317580 

 n_horst@hetnet.nl  kooylandt@hetnet.nl 

 

 Bas Roos   Wim Blok   Theo Eijkman 

 Alg. administratie  Pensioenen   Coörd. Huisbezoek 

 Planetenlaan 105  Voorstraat 14   Helmersstraat 57 

 3204 BR Spijkenisse  4793 EV Fijnaart  3071 AD Rotterdam 

 0181 616040   0168 464366   010 4851692 

 b.sroos1@freeler.nl      th.eijkman@hetnet.nl 

 

Piet Bout   Huib Marsman     

 Redactie Seconer-nieuws IT medewerker     

 Hoefweg 4a   Zeelelieweg 12     

 3233 LG Oostvoorne  4325 BW Renesse 

0181 482927   0111 463654 

BoutPietK@hetnet.nl  iami@zeelandnet.nl     

  

 

REDACTIECOMMISSIE SECONER-NIEUWS 

 

 Dick van den Berg  Piet van Kessel  Theo Hegge 

 Haasdijk 3a   Scherpenhoek 80  Haagwinde 20 

 3216 LD Abbenbroek  3085 EG Rotterdam  3222 XG Hellevoetsluis 

 0181 664152   010 5016851   0181 317291 

 berg.berg@hccnet.nl  Kessel.Pa@inter.NL.net t.hegge@12move.nl 

  

 

CONTACTPERSOON PERSONEELSZAKEN 

 

Ad van ’t Zelfde  C.A. de Wolf 

Telefoon 0181 250389  Doorgeven van mutaties 

Postbus 1033    Telefoon 0181 250357 

3180 AA Rozenburg  Postbus 1033 

ZelfdeAH@BP.COM  3180 AA Rozenburg 
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