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1.  Prioriteit 
 

Voor velen die op dit moment, na een periode van Nerflex, met pensioen gaan, is de hoogte 

van het ouderdomspensioen nog altijd een verassing. Immers, wanneer je uitgaat van het 

meest recente, door Aegon verstrekte overzicht van je opgebouwde pensioenrechten, moet je 

het doen met een opgave die in sommige gevallen dateert van 19 juli 2001, met als 

wijzigingsdatum 1 januari 2001. Om die reden wenden velen zich bij het ingaan van het 

pensioen tot de afdeling HR&O (Personeelszaken) om via dat kanaal achter de juiste 

gegevens te komen. Maar dat levert bijna altijd een teleurstelling op, omdat men daar ook 

(nog) niet over de juiste gegevens beschikt. Een volgende logische stap is een telefoontje naar 

Aegon, maar over de klant vriendelijkheid van dat loket hebben we u al eerdere geïnformeerd. 

 

Het resultaat van al die teleurstellingen is dat veel Seconer leden zich teneinde raad met hun 

klacht tot het Seconer bestuur wenden, in de hoop daar een antwoord te vinden. Tijdens vele 

bestuursvergaderingen zijn deze vragen aan de orde gesteld, waarna de verantwoordelijken 

binnen Nerefco door onze voorzitter over dit onderwerp zijn aangesproken. Echter zonder het 

gewenste resultaat. Ook is er geprobeerd om deze zaak bij de Ondernemingsraad van Nerefco 

aan de orde te krijgen. Een daartoe aan de voorzitter van de OR gerichte uitnodiging om over 

dit onderwerp met ons van gedachten te komen wisselen, werd vergeten! 

Dat het om niet geringe bedragen gaat, werd ons duidelijk toen oud-collega Aad van Staveren 
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ons vertelde dat hij, na tientallen telefoontjes en e-mails, uiteindelijk van Aegon een 

definitieve opgaven van zijn pensioenrechten had ontvangen. Ter lering en vermaak hebben 

wij hebben hem gevraagd zijn ervaringen op papier te zetten. Onderstaand vindt u zijn relaas.  

 

We zijn Aad dankbaar voor zijn volhoudendheid in deze, maar het is natuurlijk te gek voor 

woorden dat je alleen op die manier de juiste gegevens boven tafel kunt krijgen. Daarmee 

willen we overigens de zwarte piet niet alleen bij de goed willende HR&O medewerker 

leggen, ook die moet roeien met de riemen die hem/haar worden aangereikt. 

 

Wij hebben de stellige overtuiging dat er de laatste jaren, in afwachting van de oprichting van 

de Stichting Pensioenfonds Nerefco, door het management weinig of geen prioriteit is 

gegeven aan het bijwerken van de pensioengegevens. Inmiddels is er sinds 1 januari 2003, de 

oprichtingsdatum van de Stichting Pensioenfonds Nerefco, voldoende tijd verstreken om het 

handje vol gepensioneerden van de juiste gegevens te voorzien. Op korte termijn zal het 

Nerefco Management door het Seconer bestuur hierover worden aangesproken en bezinnen 

we ons op nadere stappen. Onze dure pensioen guldens en euro’s hebben we uiteindelijk niet 

voor niets betaald.  

 

Het Seconer Bestuur. 

 

 

 

2. Problemen rond overzicht Nerefco pensioen 

 

 Wie verteld me waar ik recht op heb? 

 
Door Aad van Staveren 

 

Om er achter te komen wat nou precies de pensioenrechten zijn die door mij in de loop der 

jaren bij Nerefco zijn opgebouwd, heb ik in 2003 zo rond de maand mei/juni telefonisch 

contact gezocht met de heer Martin Berends. Ik stelde hem de vraag wanneer ik een 

bijgewerkt mutatieoverzicht van mijn opgebouwde pensioenrechten kon verwachten. Die 

vraag leek me niet zo onredelijk aangezien de laatste gegevens waarover ik beschikte 

verstrekt waren in 2002. Tijdens het gesprek met Berens werd mijn vraag afgedaan met de 

mededeling, dat het bedrag waarmee mijn pensioenopbouw zou worden verhoogd niet erg 

groot zou zijn. Er werd ook bij verteld dat de gegevens voor 2003 nog niet bekend waren. 

 

Nadat ik in oktober 2003 met pensioen ben gegaan, heb ik op 11 oktober 2004 maar eens een 

e-mail verstuurd aan Martin Berends, met de vraag waar de nieuwe gegevens voor mijn 

pensioen bleven. De laatste keer dat ik een bericht van Aegon ontving was in april 2004, maar 

dat betrof een verandering in de uitkering door belasting aanpassingen. 

 

Uit de reactie van Martin Berends bleek dat hij op 5 oktober 2004 een e-mail aan Aegon had 

gestuurd, met het verzoek mij de juiste pensioengegevens toe te sturen. Als antwoord kreeg 

hij 11 oktober 2004 van Aegon het bericht dat alle mutaties ingevoerd waren en dat bij de 

uitkering van oktober alle betalingen recht getrokken zouden worden. 

 

Daar de beloofde gegevens uitbleven, heb ik op 19 oktober 2004 maar weer een e-mail 

verstuurd met de vraag waar de gegevens bleven. Op 15 november 2004 wederom contact 
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gezocht met Martin Berends, aangezien ik noch een aangepaste uitkering, noch een 

specificatie had ontvangen. Diezelfde dag heeft Martin Berends een e-mail naar Aegon 

gestuurd, maar hierop is door de verzekeraar geen actie ondernomen. 

 

Het wordt een eentonig verhaal, maar op 29 november 2004 heb ik maar weer een e-mail naar 

Martin gestuurd daar er in de situatie niets veranderd was. Het was inmiddels december 2004 

geworden en Martin Berens zou met Nerflex gaan. Conclusie: Situatie onveranderd. 

 

Omdat ik niet in de situatie wenste te berusten, heb ik eind maart 2005 contact opgenomen 

met Nerefco. Mij werd beloofd dat er contact zou worden opgenomen met Aegon. Over het 

resultaat zou ik nader worden geïnformeerd, maar noch Nerefco noch Aegon liet iets van zich 

horen. 

 

Uiteindelijk maar weer eens de telefoon gepakt en Nerefco gebeld. Ik kwam nu in contact met 

Silvia de Vries, die sinds kort namens Nerefco de kontakten met Aegon onderhoudt. In eerste 

instantie leidde dit contact ook niet tot het gewenste resultaat, maar nadat ik haar nogmaals 

aan de telefoon had, kreeg ik van Aegon een telefonische overmaking. Maar een antwoord op 

mijn vraag, een specificatie van mijn pensioenuitkering, was er nog steeds niet bij. 

 

Teneinde raad op 3 mei 2005 maar weer eens een e-mail met de nodige vragen gestuurd aan 

Aegon. Omdat daarop geen antwoord volgde heb ik telefonisch contact gezocht met de heer 

D. Tjhie, die tot voor kort voor Nerefco als contactpersoon van Aegon gold. De heer Tjhie 

vertelde me dat hij niet meer het aanspreekpunt van Nerefco was en dat ik een e-mail zou 

krijgen van de heer R. Groeneveld, het nieuwe aanspreekpunt voor Nerefco.  

 

Uiteindelijk ontving ik van de heer Groeneveld een nieuwe specificatie van het door mij bij 

Nerefco opgebouwde pensioen en ontving ik van Aegon een telefonische overboeking van 

ongeveer 1300 euro. Of deze nabetaling uiteindelijk het juiste bedrag is, daarover ben ik nog 

in discussie met Aegon. 

 

Hopende hiermede een bijdrage te hebben gegeven in de perikelen met de pensioen 

uitkeringen van het Nerefco pensioen door Aegon. 

 

Met hartelijke groeten, Aad van Staveren 

 

 

Nieuwe contactpersoon bij Aegon 
  

Zoals u in bovenstaand artikel van Aad van Staveren heeft kunnen lezen is de heer D. Tjhie 

bij Aegon niet langer de contactpersoon voor Nerefco. 

Uw vragen met betrekking tot het pensioen worden voortaan bij Aegon behandeld door de 

heer Robert Groeneveld, telefoon 070 3445741 of e-mail R.Groeneveld2@AEGON.NL.  

 

 

Indexering BP pensioen 
 

Naar verluidt is in mei jl., tijdens de gepensioneerden dag van BP, door de heer Gunnewijk 

bekend gemaakt dat het BP pensioen zal worden verhoogd met een indexering van 1,2%. 

Tijdens de bijeenkomst kon de heer Gunnewijk nog geen mededeling doen over de 

ingangsdatum. 
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3.  Seconer Reünie op vrijdag 14 oktober 2005  
 

    We zijn te gast in het Carlton Oasis Hotel in Spijkenisse 
 

Zoals gebruikelijk om deze tijd van het jaar, treft u op de laatste pagina van dit blad weer het 

inschrijfformulier voor de jaarlijkse Seconer reünie aan. Na de succesvolle bijeenkomst van 

vorig jaar in Blijdorp, is uw bestuur naarstig op zoek gegaan naar een locatie waar we met ons  

groeiend aantal leden een gezellige bijeenkomst kunnen organiseren. De keus is deze keer 

dicht bij huis gevallen, namelijk het Carlton Oasis Hotel, Curieweg 1, 3208 KJ in Spijkenisse. 

We hopen u daar in groten getale op vrijdag 14 oktober vanaf 15.00 uur te mogen 

begroeten. 

 

Het Carlton Oasis Hotel beschikt aan de achterzijde over een grote parkeerplaats die voor de 

gelegenheid voor ons zal worden gereserveerd en goed zal worden aangegeven met de u 

welbekende vlaggen van Nerefco, BP, Texaco en wellicht ook van Seconer. U wordt verzocht 

daar uw auto neer te zetten, waarna u het hotel eveneens aan de achterzijde kunt binnengaan.  

Overigens is het ook mogelijk om gebruik maken van een shuttlebus die voor die gelegenheid 

vanaf het Metrostation Spijkenisse centraal naar het hotel zal rijden. Wanneer u daar gebruik 

van wilt maken moet u dat wel op het inschrijfformulier kenbaar maken. 

 

Wanneer u om ongeveer 15.00 uur het hotel betreedt, zult u in de Ballroomfoyer van het hotel 

worden ontvangen met een kopje koffie of thee en uiteraard wat lekkers. Vervolgens zal er 

onder het genot van een drankje en een hapje weer volop gelegenheid zijn om met de oude 

bekenden een beetje bij te praten. 

Rond de klok van 17.30 uur zult u worden uitgenodigd om aan een mooi gedekte tafel plaats 

te nemen voor het diner. Hoewel we de verrassing er in willen houden, kunnen we u nu al 

verklappen dat er tijdens het diner van alles te beleven zal zijn. Moe en voldaan van al het 

gebodene zult omstreeks 21.00 uur weer huiswaarts keren. 

 

Wanneer u op 14 oktober aan de Seconer reünie wilt deelnemen, stuur dit formulier dan 

volledig ingevuld, zo spoedig mogelijk op aan Huib Marsman. Het volledige adres treft u aan 

op het formulier. En houdt er alstublieft rekening mee dat het formulier vóór 15 september bij 

Huib binnen moet zijn. 

 

We wensen u op voorhand een fijne en gezellige reünie. 

 

4.  Kascontrole bij Stichting Seconer 
 

Op 29 maart j.l. zijn door onze penningmeester, de heer Aad van Biezen, de financiële 

bescheiden van de Stichting Senioren Contact Nerefco aan de Kascontrole commissie 

voorgelegd. Deze commissie bestaat uit de heren Wil Heersche, Huib Poolman, en Joop 

Waardenburg. 

 

Tijdens de controle is door de commissie vastgesteld dat de verslaglegging een getrouw beeld 

geeft van de inkomsten en uitgaven van de Stichting Seconer. Na deze vaststelling is de 

penningmeester decharge verleend over het jaar 2004. 

 

Mede namens de penningmeester bedankt het bestuur van Seconer de commissieleden voor 

hun inzet en bijdrage aan het goed functioneren van onze stichting.  
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5. Enquête Personeelsvereniging Nerefco 
 

Zoals we in het vorige nummer hebben aangegeven, was de aanleiding tot de enquête, een 

discussie tussen het bestuur van Senioren Contact Nerefco (Seconer) en het dagelijks bestuur 

van de Personeelsvereniging van Nerefco. Aanleiding tot die discussie is de financiële 

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

wordt afgedragen. De Personeelsvereniging is daarbij van mening dat Seconer een grotere 

financiële bijdrage zou moeten leveren omdat de gepensioneerden en Nerflexers onevenredig 

veel deelnemen aan door de Personeelsvereniging georganiseerde activiteiten. 

 

Om het resultaat van de enquête naar waarde te kunnen schatten is het goed te weten dat op 

het moment van de enquête de Stichting Seconer 276 leden telde. Daarvan hebben 101 leden 

het enquêteformulieren ingevuld terug gestuurd, een respons van 36,6% .  

 

Teneinde vast te stellen of het standpunt van de Personeelsvereniging gerechtvaardigd is, 

namelijk dat er onevenredig veel door niet actieven aan de door de PV georganiseerde 

activiteiten wordt deelgenomen, werd in de enquête de vraag gesteld aan welke secties van de 

PV men deelneemt. 

 

Op basis van de 101 respondenten levert deze vraag het volgende overzicht op. 

 

Autosleutelclub   : 16 deelnemers eigen bijdrage verplicht 
Bowling   :   4 deelnemers eigen bijdrage verplicht 
Bridge    :   2 deelnemers eigen bijdrage verplicht 
Kamperen   :   2 deelnemers geen eigen bijdrage 
Klaverjassen   : 13 deelnemers eigen bijdrage verplicht 
Paardrijden   :   1 deelnemers eigen bijdrage verplicht 
Tennis   :   6 deelnemers eigen bijdrage verplicht 
Zeilen    :   9 deelnemers eigen bijdrage verplicht 
Busreis   : 36 deelnemers eigen bijdrage verplicht 

  Nemen nergens aan deel : 32 deelnemers 
 

Op basis van het bovenstaande overzicht kan de voorzichtige conclusie worden getrokken dat 

ongeveer 32 procent van onze leden nooit aan een activiteit van de Personeelsvereniging 

deelneemt. 

Daarnaast kan ook worden vastgesteld dat van de resterende 69 Seconer leden er een klein 

aantal (naar schatting 20) gebruik maakt van meerdere PV secties. De oorzaak hiervan ligt 

waarschijnlijk in de populariteit van de jaarlijks door Wim Coolen georganiseerde busreis. 

Uit de enquête is ook gebleken dat, met uitzondering van de Kampeer en Caravan club, door 

onze leden bij elke sectie een financiële bijdrage moet worden geleverd. 

 

Tenslotte stellen we vast dat van de 101 respondenten er nog altijd 20 zijn die een jaarlijkse 

contributie aan de PV afdragen, ook al is dat als gevolg van het Seconer lidmaatschap niet 

noodzakelijk. Immers, voor elk Seconer lid ontvangt de PV een bijdrage van Nerefco en een 

bijdrage van Seconer.   

 

We zullen op korte termijn met het bestuur van de Personeelsvereniging in gesprek gaan om 

het resultaat van de enquête nader te bespreken. 

 

Het Seconer bestuur.  
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6.  Stichting Pensioenfonds BP 
 

    Indexering BP pensioen 
 

    Benoeming Piet Houtman 
 

Door Theo Eijkman 

 

In de vorige uitgave van Seconer-nieuws berichtte ik u over het totale gebrek aan 

communicatie tussen de Stichting Pensioenfonds BP en de gepensioneerden. Zelfs kwam er 

geen antwoord op diverse brieven. Inmiddels valt er nog geen enkele verbetering te 

constateren. 

 

Wat is er intussen gebeurd ? 

 

Indexering 1,2% 

Tijdens de Contactdag voor gepensioneerde BP medewerkers in mei j.l., werd door de 

voorzitter van de Stichting Pensioenfonds BP, de heer Sjoerd Gunnewijk, aan de aanwezigen 

medegedeeld dat de indexering van de salarisverhoging 1,2% zou bedragen. Leuk om te 

vernemen voor degenen die daar toevallig aanwezig waren. Een schriftelijk bericht aan alle 

gepensioneerden is, op het moment dat ik dit schrijf, nog steeds niet ontvangen. De verhoging 

dient met terugwerkende kracht per 1 januari 2005 in te gaan. 

 

Zou het nu de bedoeling zijn dat we over enige tijd weer een afrekening krijgen zonder 

specificatie, waardoor iedereen weer moet gokken en rekenen om er achter te komen of het 

bedrag klopt? 

 

Benoeming bestuurslid 

Een andere zaak waarover niemand bericht heeft ontvangen is de benoeming van een 

vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP. 

Ook hierbij werden de gepensioneerden volkomen genegeerd. Ons is nooit bekend gemaakt 

dat men zich kandidaat kon stellen en dus heeft er ook nooit een verkiezing plaats gevonden. 

 

Hoe weten we dan dat er een vertegenwoordiger (naast de reeds eerder benoemde heer Floris 

van der Schalk) is aangesteld. Wel, Piet Houtman heeft onze Seconer voorzitter verteld dat 

hem gevraagd werd om in het bestuur deze functie te vervullen. Na enig beraad heeft hij 

positief gereageerd.  

  

Persoonlijk heb ik geen enkel probleem met Piet Houtman, maar democratisch is deze gang 

van zaken absoluut niet. En ook hier werden wij ontwetend gehouden. Het is en blijft een 

vreemde zaak als men niet weet tot wie men zich kan wenden indien men daar behoefte aan 

zou hebben. 

 

Conclusie: het gehannes van het Stichtingsbestuur wordt geprolongeerd. 

 

Inmiddels heeft Piet Houtman aangeboden om als intermediair te fungeren tussen het Seconer 

bestuur en het bestuur van de Stichting Pensioenfonds BP. Mochten er in relatie tot het BP 

Pensioen zaken zijn die om een oplossing vragen, dan kunnen die via één van de Seconer 

bestuursleden, aan Piet Houtman worden doorgespeeld. 
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7.  In gesprek met Erik Franken 
 

    “De combinatie mens en arbeid is mijn werkterrein” 
 

 

Dokter Erik Franken is als bedrijfsarts al meer dan 25 jaar verbonden met de 

raffinaderij van BP, later Nerefco. Bijna alle Seconer gepensioneerden zijn in het 

verleden wel eens “door zijn handen gegaan”. Een periodieke bedrijfskeuring of een 

lichamelijke klacht leidde altijd naar diezelfde bedrijfsarts. De rust die Franken 

uitstraalt gekoppeld aan een consistente aanwezigheid bij Nerefco maakten hem tot 

een vertrouwensarts voor velen. 

  

Vandaag is Erik Franken bij Seconer Nieuws op interview-consult. Deze keer vragen 

wij hem eens ’t hemd van ’t lijf, volgens vertrouwd recept. 
 

 

 

De Seconer-nieuws interviewer Piet van Kessel wordt door zijn voormalige bedrijfsarts bij 

binnenkomst vriendelijk en met een diagnosticerende blik begroet. Voordat de interviewer 

kans krijgt om te gaan zitten wordt hem al een medicijn voorgeschreven dat vooral bekend 

staat om zijn verslavende eigenschappen! “Koffie met melk en suiker Piet?” Vraagt arts Erik 

lachend, “ziekenfonds betaalt”.  

 

Bij Nerefco beschikt dokter Franken over een eigen spreekkamer annex kantoor in het Stores-

gebouw. Hier kan hij ongestoord zijn 

gesprekken voeren en zijn 

administratie bijhouden. De 

praktijkruimte van de medische 

dienst is echter nog steeds gevestigd 

in het administratiegebouw en wordt 

bemand door de vakbekwame 

verpleegkundige Arjan Vijverberg. 

De huidige dokter Franken lijkt nog 

frappant goed op de hiernaast 

afgedrukte foto van 25 jaar geleden 

waarmee hij in het toenmalige 

bedrijfsblad “Oliepoort” aan ons 

werd voorgesteld. De donkere 

haardos is wat lichter geworden, dit 

weer in tegenstelling tot ’t 

lichaamsgewicht. Kortom een arts 

die blijkbaar ook goed voor zichzelf 

zorgt. 

Erik begint het gesprek met de 

mededeling dat zijn hele leven met 

aardolie verbonden is geweest. “Elke 

gulden, Roepia of Euro die aan mij is 

besteed of door mij is uitgegeven is 

in de olie-industrie verdiend” zo 
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begint hij het nu volgende verhaal. 

De olie van Oost Sumatra. 

Mijn vader, Martin Franken, werkte voor de Caltex oliewinning in de binnenlanden van Oost-

Sumatra. Ons gezin woonde in een origineel pagodeachtig Sumatraans huis op palen in het 

bos. Rondom de woning was een brede strook vrijgemaakt en vlak gemaaid met het oog op 

slangen en tijgers. Ik ben op 27 november 1950 in een ziekenhuis van de stad Bandung 

geboren en vervolgens is mijn moeder weer direct naar ons huis in de binnenlanden van 

Sumatra teruggekeerd. In dit inlandse dorp heb ik samen met mijn twee zusjes een heerlijke 

vrije kindertijd gehad. Wij leefden er als echte Sumatraanse peuters, met dit verschil dat de 

kinderen Franken elk over een eigen baboe beschikten. Mijn eerste zes levensjaren heb ik op 

blote voetjes doorgebracht. Toen wij in 1956 voorgoed naar Nederland vlogen was ik dus pas 

zes jaar oud. Toch herinner ik mij nog goed de droge en natte moesons en ook weet ik nog dat 

we niet onder de woning mochten spelen omdat het voor kinderen erg gevaarlijk was door het 

enge insectengespuis zoals schorpioenen en ook zelfs giftige slangen. Sensationeel waren de 

keren dat mijn vader een zwijn of ander braadbaar wild uit het woud meebracht. 

 

Voltooid verleden tijd. 

De repatriëring naar de andere kant van de aardbol bracht de kinderen Franken plotseling in 

een volslagen andere wereld. Inwonend bij mijn grootouders in Voorburg kreeg ik van mijn 

oma degelijke schoenen een warme jas, wanten en oorwarmers. Natte en droge moesson 

veranderden in zomer en winter en tijgers woonden alleen nog in de dierentuin. Kinderen zijn 

gelukkig flexibel en passen zich snel aan. Daar komt bij dat wij goed Nederlands spraken. 
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De praktijkruimte van de medische dienst in het administratiegebouw wordt bemand door een 
verpleegkundige. In verband met de vakantie van Arjan Vijverberg, in dit geval door een aardige 
mevrouw. 

Poortugaal 

De Caltex raffinaderij in Pernis  zat in de expansietijd van de jaren vijftig te springen om 

mensen met ervaring in de olie-industrie. Dat kwam dus prachtig uit voor zowel mijn vader 

als zijn collega’s uit Sumatra zoals Rinus Dijkstra, Frans Timmers en Boellie Hardeman. Ons 

gezin verhuisde vervolgens naar het dorp Poortugaal, een flinke steenworp afstand van de 

Caltex-raffinaderij. Deze plattelandsgemeente leefde met zijn boeren en tuinders in de jaren 

vijftig dicht bij de natuur. Ook ik ben vooral een natuurmens en geen cultuurmens en voelde 

ik me er van begin af aan thuis. Door mijn lagere schoolvriendjes in de Emmastraat ben ik een 

echte Poortugaler geworden. 

 

Vervolgens naar de Mathenesser-HBS aan de ‘s-Gravendijkwal in Rotterdam. Op het plein 

voor deze HBS staat een groot standbeeld van de beroemdste Nederlandse chemicus van ’t 

Hof. Een naam die in alle chemieschoolboeken wordt genoemd. De jarenlange fietstochten, 

14 km heen en 14 km terug, door weer en wind naar Poortugaal heeft me gehard en gezorgd 

dat ik tegen een stootje kan. Nergens schuilplaatsen onderweg, behalve dan de natste plek van 

Rotterdam. Deze bijzondere plek gaf volledige beschutting tegen de regen, namelijk de 

fietstunnel diep onder de Maas. 

 

Specialisatie 

Omdat techniek mijn interesse heeft, net als bij mijn vader, dacht ik aanvankelijk de studie 

werktuigbouwkunde te gaan volgen. Echter de wens om met mensen om te gaan in plaats van 

met dingen deed me voor de medicijnenstudie kiezen. De jonge Erik was een snelle leerling 

op de Medische Faculteit in Rotterdam en mocht zich 6½  jaar later dokter Franken noemen. 

Maar dan ben je er nog niet. In de medische branche zijn er tientallen specialisaties mogelijk, 

wat nu te kiezen. Ik denk dat mijn technische interesse me naar de hoofdpomp van het 

menselijk lichaam heeft geleid, namelijk het menselijk hart. Een vol jaar heb ik 

wetenschappelijk onderzoek verricht op het vakgebied “Experimentele Cardiologie”. Het was 

nog in de begintijd van de computertechnologie. Voor deze computers hebben we wiskundige 

rekenmodellen geprogrammeerd waarmee een hartsimulatie kon worden uitgevoerd. De 

invloed en gevolgen van medicijngebruik voor het hart konden met dit programma vooraf 

worden berekend en voorspeld. Erg specialistisch, niks voor mij eigenlijk. 

 

Goede raad hoeft niet duur te zijn. 

Om mij te bezinnen op vier interessante aanbiedingen namelijk: Gynaecologie, Thorax 

chirurgie, Cardiologie en Algemene Chirurgie, dacht ik enige tijd pas-op-de-plaats te kunnen 

maken in de Bedrijfsgezondheidszorg. Daar viel geheel onverwacht het puzzelstukje op zijn 

plaats. Ik voelde me er als een vis in het water. De arbeidsgeneeskunde, of deftig gezegd 

“Kennis van de arbeid in relatie tot de gezondheid” ging mijn specialisatie worden. De 

combinatie “mens en arbeid” werd mijn toekomstig werkterrein. Daarvoor ben ik Sociale 

Geneeskunde gaan studeren. Een klinisch chirurg bij voorbeeld gaat voornamelijk met kwalen 

van mensen om en niet zozeer met de mens als persoon. In mijn vak staat de mens als persoon 

centraal! 

 

Vader en zoon 

Dokter Bom was in die tijd mijn senior-collega, een bedrijfsarts van het oude stempel, 

opgegroeid in de periode dat de industrie nog redelijk primitief met zijn werkers omsprong. 

Hij was ook een echte “doe het zelver”, hij trok ook tanden en kiezen. Vooral de oudere 

Seconerleden zullen deze laconiek vakkundige bedrijfsarts nog wel kennen. Toen dokter Bom 
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in 1981 met pensioen ging ben ik hem, als zijn invaller  ̧ als vanzelfsprekend bij BP 

opgevolgd. Ik kom dus al meer dan 25 jaar in Europoort over de vloer. Nerefco is overigens 

niet mijn enige opdrachtgever, ook Q8 maakt van mijn diensten gebruik. Mijn vader heeft als 

pionier deze fabriek mede helpen opbouwen. Op een woestijnachtige zandvlakte in de 

Europoort stond een houten keet waar hij voor een sollicitatiegesprek was uitgenodigd. 

Martin Franken kreeg daar het personeelsnummer 6 uitgereikt en kon aan de slag bij de 

toenmalige GULF Co. Mijn pa heeft er nog lang gewerkt als Operations Manager en ik werk 

er nu als bedrijfsarts, daar ben ik eigenlijk wel een beetje trots op. 

 

Bedrijfsspecifieke ongevallen. 

Een ongeval met een bedrijfsspecifieke stof, neem bijvoorbeeld Waterstoffluoride vereist een 

specifieke aanpak. Voor ziekenhuizen uit de omgeving fungeer ik dan als ambulante 

informateur om de aanpak en behandeling te begeleiden. Voor een omgeving waar met een 

scala aan gevaarlijke stoffen wordt gewerkt heeft deze aanpak al diverse malen zijn waarde 

bewezen. 

 

Het zijn niet alleen de gevaarlijke stoffen die de mens op de raffinaderij bedreigen. Ook een 

Joint-Venture en een reorganisatie kunnen de gezondheid behoorlijk schaden. Paniek en angst 

voor een ongewisse toekomst brachten vele betrokkenen op mijn spreekuur. Voor mensen 

binnen de BP organisatie was dit de eerste keer dat hun sociale zekerheid werd bedreigd, een 

kalmerend gesprek bleek toen het beste medicijn. Ondanks de heftige reacties en emoties van 

die tijd is achteraf gezien toch praktisch iedereen weer goed op zijn plaats beland. 

 

Door een geringere personeelsbezetting, zowel in de ploegen als dagdienst moet iedereen 

tegenwoordig op het bedrijf wel harder werken. De tijden zijn verhard, de sociale regelgeving 

in Nederland is drastisch veranderd. Als je bijvoorbeeld 20 jaar geleden als timmerman je 

duim verloor kon je tot aan je pensioen met WAO-verlof. De huidige criteria staan pas een 

volledige WAO afkeuring toe wanneer men zo hulpbehoevend is dat de betreffende 

medewerker niet meer voor zichzelf kan zorgen, of wanneer de levensverwachting erg kort is. 

De ingrijpendheid van de sociale afbouw, waaronder ook de verhoging van de 

pensioenleeftijd, leidt tot onrust 

en onbegrip. Een fenomeen waar 

ik als bedrijfsarts dagelijks 

tegenaan loop. Het wordt helaas 

niet altijd begrepen dat een 

bedrijfsarts zich aan deze nieuwe 

en strenge  keuringsregels moet 

houden.  Het kan verkeren sprak 

Brederode. Een wijsheid van alle 

tijden. 

 

Spleetlamp oog microscoop. 

Tijdens shutdowns en stops met 

honderden contractors op het 

terrein is oogletsel door 

metaalstof of metaalsplinters een 

van de meest voorkomende 

oorzaken voor een bezoek aan de 

EHBO post van onze medische 

dienst. Om veilig, precies en 
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zonder schade voor het oog deze minuscule stofjes te kunnen verwijderen mocht onze 

afdeling een “Spleetlamp Oogmicroscoop” aanschaffen. Het soort microscoop dat je bij elke 

oogarts zult aantreffen en kortweg  als “Spleetmicroscoop” wordt aangeduid. Onder deze 

naam ging de bestelling dan ook naar de afdeling Inkoop. De kritische heren van de 

bovengenoemde afdeling, die het inkoopbudget van Nerefco streng bewaken, vroegen zich 

quasi ernstig bij mij af ‘Of er op een bedrijf met zo weinig vrouwelijk personeel voldoende 

emplooi was voor deze eigenaardige microscoop’.  Humor van de onderste plank is wel aan 

mij besteed hoor, jongens onder mekaar hè! We hebben er hartelijk om gelachen en dat is 

gezond. Aanvankelijk hebben we het instrument vaak en met succes gebruikt. Met de 

invoering van de verplichte veiligheidsbril met zijklepjes is het verschijnsel oogletsel 

zienderogen afgenomen. Een zichtbaar succes door een eenvoudige maatregel. 

 

Twee opdrachtgevers en drie standplaatsen. 

Momenteel verdeel ik mijn aandacht over het personeel van Nerefco, over dat van diverse BP 

bedrijven en het personeel van de Q8 raffinaderij, ook weer inclusief diverse andere Q8 

bedrijven. 

Mijn drie standplaatsen zijn tegenwoordig de raffinaderij van Nerefco, de ARBO dienst bij 

Huntsman (voorheen ICI) in Rozenburg en de raffinaderij van Q8. Een grote praktijk mag ik 

wel zeggen. In de beginjaren kende ik praktisch iedereen van naam en gezicht. Nu, na zo’n 25 

jaar praktijk, is het aantal hiervoor te groot geworden. De patiënten van het eerste uur ken ik 

eigenlijk nog het beste en dat zijn jullie, de leden van SECONER. 

 

Een wijze raad ! Een goede wens! 

Geniet van het leven, en niet met mate! 

Geniet van het leven maar niet ten koste van het leven!  

STOP met roken en wees matig met drank! 

Rust roest, blijf dus voortdurend in beweging!  

Wees een doorn in ’t oog van het pensioenfonds, wordt oud en blijf gezond!  

Dit is de ultieme wens van uw voormalig bedrijfsarts Erik Franken. 

 

Het ga u goed! 
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BAN DE BOM 

Een demonstrante uit Neer, 

Zei "voor mij hoeft het niet meer", 

Toen ze tot verrassing van allen, 

In de stoet was bevallen,  

Van een zoon met gebroken geweer. 

 
SEXHORSISME 

Een hetero hengst zei "verderrie, 

Hij is wel mooi bruin, 

Maar ik had liever een merrie, 

In plaats van die ruin". 

 
TAALKUNDE 

Onze taal is wonderbaar, 

Zij het ook met een bezwaar. 

Men kan nog zo foutloos schrijven, 

Toch zijn er lui die overdrijven. 

De kommaneuker komt nooit klaar. 

 
DRAVER 

Pieter heeft een paard, 

Dat goed eet en poept en piest. 

Dat de hemel hem bewaart, 

Als het kreng alweer verliest. 

 
ZO IS DAT 

Over een ander moet ik zwijgen. 

Want het is steeds hetzelfde lied. 

Daarom praat ik in m'n eigen. 

Maar geloven doe'k het niet. 

 

John Van Der Aa 
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8.  Zwatelaar 
 

Door Harry Holzhauer 

 

Het was in de periode dat ik voorzitter was van de Groepsondernemingsraad (GOR) van BP. 

We kregen bericht van de directie dat we uit een aantal kandidaten een aanbeveling mochten 

doen voor een werknemerscommissaris. Het lag voor de hand om een commissie te benoemen 

met leden van zowel Rotterdam als Amsterdam. Frans Muller, destijds ook lid van de OR op 

de raffinaderij, stelde zich kandidaat voor de Rotterdamse kant en voor Amsterdam ? ……… 

niemand, men had geen belangstelling !! 

 

Toen heb ik mezelf maar kandidaat gesteld. Frans en ik gingen aan de slag en het bleek nog 

een heel werk om al die kandidaten te interviewen en te beoordelen. Toen we nog twee 

kandidaten over hadden, de heren Polak (voormalig Burgemeester van Amsterdam) en 

Professor Thierry, kwam er een telefoontje uit Amsterdam. We willen toch meebeslissen. 

 

Een meeting was snel geregeld en, u begrijpt het al, wij waren voor Professor Thierry en zij 

wilden de heer Polak. Professor Thierry stak met kop en schouders boven de heer Polak uit, 

wiens enige wapenfeit was dat hij Burgemeester van Amsterdam was geweest. 

 

Na enig gedoe besloten beide partijen om het nog maar eens te proberen. Met z’n vieren 

reisden we af naar Amsterdam om daar onze vier collega’s van BP-Amsterdam te ontmoeten. 

Ik had me heel goed voorbereid en zou een klemmend beroep doen op het gezonde verstand 

en het belang voor beide ondernemingsraden. Ik dacht, al kan ik er maar één overhalen om 

met ons mee te stemmen, dan zitten we goed. 

 

De uiteindelijke uitslag was een regelrechte klap in mijn gezicht. Vijf stemmen tegen drie in 

het voordeel van Amsterdam. Eén van mijn eigen mensen had met de andere kant 

meegestemd. De andere dag bleek dat het nog veel en veel erger was. De toenmalige 

Personeelschef, de heer Kater, deelde mij mede dat ik wel degelijk een stem van de 

Amsterdamse kant had gekregen, maar ja als er niet één maar twee van je eigen collega’s 

tegen hun eigen voorzitter stemmen, dan win je dus nooit. 

 

Deze twee “Heren” waren de dag erna bij Kater (een groot voorstander van Professor Thierry) 

binnengestapt en triomfantelijk medegedeeld dat ze de impasse hadden doorbroken (How 

foolish can you get). Ze hadden al ver voor de vergadering stiekem afgesproken om met 

Amsterdam mee te stemmen. Wat zullen ze hebben gegniffeld toe ik mij daar zo stond uit te 

sloven voor een al bij voorbaat verloren zaak. Het wrange is, dat als ze zich gewoon aan het 

stemadvies van de OR hadden gehouden, het prima voor mekaar was geweest. 

 

Voor je eigen gemoedsrust zou het goed geweest zijn, om hier een fikse rel over te schoppen. 

Maar om de goede vrede te bewaren, doe je dat niet, je kropt het maar op. En als je dan met 

pensioen bent gegaan, heb je daar nog last van. Tel uit je winst! 

 

Deze twee “Heren” waren toen niet mijn beste vrienden. Ze zullen het nooit worden. 

 

Ze krijgen van mij, net als in het TV-programma “Kopspijkers”, alle twee een Zwatelaar. 

 

Harry Holzhauer 
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9.  Sloop van de Nerefco Raffinaderij, Pernis 
 
Foto’s Piet Meindertsma 
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 Daar wordt je niet zo  

 

heel erg vrolijk van…… 
 

 



 - 16 - 

10.  Rondje Raff. 

 

Veilig werken – Veilig thuiskomen 
 

Tijdens een speciale bijeenkomst is het HSE Plan 2005, dat door Nerefco en Contractors 

gezamenlijk is ontwikkeld, ondertekend. Er ligt nu een geïntegreerd beleid, maar dat betekent 

nog niet dat we er daarmee zijn, zoals door beide sprekers, Peter Dijkgraaf namens Nerefco en 

Erik Moerkerken namens de contractors, werd verwoord in een aantal uitspraken: 

"Het plan moet zich bewijzen, volgend jaar weet je pas of we in staat zijn geweest om alle 

werknemers te overtuigen en te motiveren om volgens het plan te werken" 

"Met elkaar als team werken aan veiligheid: het gaat om de resultaten" 

"Nadenken, ga in de schoenen van de mensen staan en motiveer ze" 

"Blijf met elkaar in gesprek en houd elkaar op de hoogte over wat je doet: 

bedrijfsdoelstellingen van de een kunnen van invloed zijn op de ander" 

 

Elektronisch factureren BP tankpassen 
 

Dit is een mededeling namens BP European Fleet Services (BP EFS). Jaarlijks verstuurt BP 

EFS duizenden personeelsfacturen.  Om het milieu en kosten te besparen introduceert BP EFS 

de elektronische BP PLUS Kaart factuur.  

Alle medewerkers die via BP een BP PLUS kaart hebben voor privé gebruik ontvangen vanaf 

1 mei 2005 geen papieren factuur meer. Vanaf mei zal de factuur elektronisch in PDF formaat 

verstuurd worden naar het BP e-mail adres van de medewerker.  Het PDF bestand is te 

openen met het programma Adobe Reader. Medewerkers, of gepensioneerden, die niet 

beschikken over een BP e-mail adres, zullen de facturen per post blijven ontvangen. 
 

 

Afscheid van Etienne Vollebregt 
 

Na vier jaar bij Nerefco werkzaam te zijn geweest, heeft Etienne Vollebrecht het bedrijf op 31 

mei definitief verlaten. 

 

 

Doorzet Record MTBE: 18.3 m3/h 
 

In mei was de productie MTBE 10162 ton. Dit betekent een verbetering van het doorzet 

record van september 2004 met 0.9 m3/h. En met de huidige marges is mei helemaal een 

fantastische maand geweest.  

Een combinatie van factoren heeft bijgedragen aan dit succes: Goede operatie van de unit, 

zowel de MTBE als de Alky, domino van de MTBE, hebben vrijwel zonder problemen 

gelopen. Opkomende problemen zijn snel door de shiften opgelost, waardoor deze nauwelijks 

van invloed konden zijn op de productie. We zijn weer tegen nieuwe restricties aangelopen, 

waar we verder aan kunnen werken.  
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Availability van butylenen en isobutaan, van FCCU en import (planning) is nagenoeg 

optimaal geweest. Mede door de campaignmeetings met productieplanning, waar onder meer 

een voorspelling van de FCCU butyleen productie gedaan wordt, is het aanbod van iC4 en 

C4- sterk verbeterd.  

 

 

ChevronTexaco voortaan Chevron 
 

ChevronTexaco, het op vier na grootste energieconcern ter wereld, heeft zijn naam gewijzigd 

in Chevron. Het rood-blauwe logo wordt licht aangepast. Het Amerikaanse concern denkt 

daardoor beter te kunnen communiceren met het publiek. ChevronTexaco ontstond in 2001 

door een fusie van Chevron en Texaco. De naam Texaco zal niet verdwijnen. Het concern 

handhaaft het merk bij zijn benzinestations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nu je met pensioen bent, kun je eindelijk iets nuttigs gaan doen!”
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11.  Olie, olie en nog eens olie  (18) 
 

Wild Cat 
 

De snelle stijging van het gebruik van aardolieproducten zou onmogelijk zijn geweest als men 

was blijven steken in de methoden van “Kolonel Drake”. Toen kon men nog de “wild cat” 

methode toepassen: een op het oog bruikbare plek voor een boring uitzoeken, dan snel 

ronddraaien en een zilver geldstuk over de linker schouder gooien en vervolgens beginnen 

met boren waar het geldstuk gevallen was. 

 

Seismische methode 
 

Ondertussen had men behoorlijke gegevens over aard en bouw van de ondergrondse 

aardoliereservoirs en men ging niet meer alleen af op proefboringen. Sinds 1922 deed men 

radiometrisch onderzoek, dat wil zeggen, men onderzocht het verloop van de zwaartekracht in 

een bepaald gebied om daarmee iets van de ondergrondse bouw te weten te komen. Ook 

metingen van het aardmagnetisme werden toegepast, maar de seismische methode, het 

opwekken van kleine aardbevinkjes door het laten ontploffen van een springstoflading en het 

bestuderen van de voortplanting van de trillingen leverden rond 1930 al uitstekende resultaten 

op. 

 

A.P.I. 
 

Het boren naar aardolie werd ook steeds “moderner”, oude methodes werden vervangen door 

het rotary drilling, het boren met een draaiende beitel. Gewijzigd en aangepast werd dit een 

zeer bruikbare methode om diepe boringen, tot op een diepte van 2500 meter te voltooien. 

Door het standaardiseren van boorgereedschap heeft het A.P.I., voluit American Petroleum 

Institute, goede diensten bewezen. Gietstalen en boorgereedschap van speciale staal soorten 

werden nu in massa gemaakt en werden daardoor goedkoper. 

 

Reservoir engineering 
 

In de twintiger jaren begon men zich ook betere voorstellingen te vormen over de 

ondergrondse olievoorraden, de mogelijke productie van een ontgonnen veld en de schatting 

van de aanwezige hoeveelheid. Men realiseerde zich ook dat in poriën van het gesteente tot 

wel 85% van de olievoorraad kon worden vastgehouden. Door kunstmatig gas- of waterdruk 

op het oliehoudende gesteente te zetten kon men deze olievoorraad ook nat naar de 

oppervlakte brengen. Zo ontstond een nieuw vak, de Amerikanen noemden dat: “reservoir 

engineering”. 

 

Efficiëntie 
 

Dit streven naar meer efficiëntie werd gesteund door de zorgen die velen zich ook toen al 

maakten over de sterke stijging van het aardolieverbruik, daardoor werd niet alleen de 

opsporing van nieuwe velden in de hand werd gewerkt. Ook werd de gedachte steeds 

duidelijker dat, gezien het vele kapitaal dat nodig was om een nieuw veld te vinden en in 

exploitatie te brengen, ook alle moeite moest worden gedaan om de daar aanwezige olie zo 

volledig en efficiënt mogelijk aan het aardoppervlak te brengen. 

 

Wordt vervolgd. 

 

Nico ter Horst 
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12.  Straatconcert 
 

Door John Van Der Aa 

 

Tijdens de Duitse bezetting 1940-45 was ik lid van een mondharmonicakwartet. Ik speelde 

bas, een blaasgeval met twee verdiepingen, waarbij een geoefende speler in fracties van 

seconden van de onderste naar de bovenste etage en omgekeerd kon blazen. Ik had het 

instrument tweedehands gekocht. Er was geen etui bij, daarom had ik een houten koffertje 

gemaakt, waarvan ik de timmerkundige tekortkomingen door middel van diverse lagen zwarte 

verf had weggemoffeld. Hierdoor kon de vrucht van mijn arbeid worden aangezien voor een 

doodkistje voor de teraardebestelling van een overleden marmotje. 

 

Op een middag, in de bitterkoude en hongerige winter van 1944 hadden we enkele uren 

gerepeteerd, waarna ik bij gebrek aan openbaar vervoer te voet naar huis moest, omtrent vijf 

kilometer. Ongeveer halverwege mijn voetreis dook aan het eind van een uitgestorven straat 

plotseling een metalen schildje op, voorzien van het gotische opschrift Feldgendarmerie. 

Toen ik naderbij kwam, bevestigde zich mijn vermoeden, dat aan het schild een Duitse 

militair was bevestigd. 

 

Hij had mij zien naderen met het zwarte kistje, dat hem hoogst verdacht voorkwam. 

Wantrouwig hief hij zijn door de Wehrmacht ter beschikking gestelde machinepistool en 

blafte "Halt! Was ist in der Kiste!" en heel eerlijk stamelde ik, dat het slechts om een 

mondharmonica ging. Hij richtte zijn repeteerschietijzer op mij een schreeuwde "Langsam 

aufmachen!", waarbij hij zich een aantal meters terugtrok. Heel langzaam opende ik het 

zwarte kistje, nam de grote mondharmonica eruit en zei "Nur eine Mundharmonica, von 
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Hohner, aus Deutschland", in de hoop dat deze reingermaanse oorsprong hem wat milder zou 

stemmen. 

 

Hij was wel zeer duidelijk een boerenzoon, die slechts van nabij als zodanig was te 

herkennen, daar de Wehrmacht hem per ongeluk had geüniformeerd. Daar hij in zijn rustieke 

leven nog  nooit zo'n machtig grote mondharmonica had gezien, dacht hij nog steeds, met iets 

heel gevaarlijks van doen te hebben. Terwijl hij zijn machinepistool ononderbroken op mijn 

lege buik gericht hield, vond ik het nuttig om beleefd zijn aandacht te vestigen op de 

volkomen onschuld van een mondharmonica. Hij loste de veiligheidspal van zijn wapen een 

zei gebiedend "Spielen!" 

 

De temperatuur was minstens 10 graden onder nul, zodat het instrument ook ijskoud was. 

Omdat ik de man niet tot schieten wilde brengen, zag ik af van de Amerikaanse muziek die 

we een uurtje geleden hadden gerepeteerd, en begon aan een bas-solo uit Rondo alla Turca, 

KV311 van Wolfgang Amadeus Mozart, die dit unieke concert ongelukkigerwijs niet 

persoonlijk kon bijwonen. De eerlijkheid gebiedt mij, toe te geven dat de uitvoering van dit 

opgewekte werkje enigermate te wensen overliet. Door de kou waren mijn lippen haast aan de 

mondharmonica vastgevroren. Mijn tanden klapperden daarbij, als een weinig succesvolle 

begeleiding. 

  

Behalve de Duitser waren er geen omstanders. Bewoners van de straat zaten achter hun ramen 

of gluurden door de gordijnen. Ze hoorden mij niet spelen; het moet een stomme film hebben 

geleken. Toen ik het gehoor naar de smaak van mijn enige toehoorder voldoende had 

gepijnigd, beval hij mij op te houden. Zijn vrees was voorbij, evenals de mijne. Hij wilde het 

instrument van dichtbij bekijken en wilde het ruilen voor 200 sigaretten. Ik heb hem daarvan 

af kunnen houden door hem in te lichten over de een of andere exotische ziekte in onze 

familie. 

 

Hij liet me tenslotte gaan. Ofschoon ik al meer dan 60 jaar geen mondharmonica meer speel, 

heb ik het instrument nog ergens in een of andere kast liggen. Het zwarte kistje hebben we die 

winter helaas nog op moeten stoken. 

 

 

Management training 
 

Een secretaresse, een verkoper en hun manager vinden tijdens de lunchwandeling 

een oude olielamp. De manager wrijft de lamp op en er verschijnt een geest die 

zegt. "Jullie mogen alledrie een wens doen. 

 

De secretaresse gilt meteen. "Ik wil naar de Malediven, heerlijk in de zon op het 

strand liggen." Floep, weg is ze. 

De verkoper roept. "En ik wil naar New York, met een portefeuille vol geld om te 

winkelen. "En hup, ook hij is ervandoor. 

"Jij bent aan de beurt," zegt de geest tegen de manager. Die zegt: "Ik wil die 

twee terug op kantoor na de lunch!" 

 

Tip: geef altijd voorrang aan je baas. 
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13.  Impressies van een reis door Kashmir en Ladakh (deel 2) 

 
Door Marijke van den Bos 

 

De bustocht 
 

Vanachter zijn schuttersputje van zandzakken kijkt hij me doordringend aan, de militair, een 

man waar je zo te zien geen ruzie mee moet krijgen. Ik kijk recht in de loop van zijn geweer 

dat door een spleet op mij gericht lijkt. We moeten langs het zoveelste roadblock op de weg 

van Srinagar naar Kargil, en uiteindelijk Leh in Ladakh. 

Panjal, de bijrijder springt uit de bus met de lijst met onze gegevens en even later stapt een 

grimmige militair de bus in. Wij begroeten hem met een opgewekt “good morning sir” 

waarop hij iets schijnt te ontdooien. Hij kijkt even rond en verdwijnt dan weer in zijn 

kantoortje, een verveloos betonnen hok waarin we een metalen tafel en stoel bespeuren. 

 

We rijden verder. Borden met opschriften als “No hurry, no worry’ en “no race, no rally, 

enjoy beauty of valley” moeten een gevoel van normaliteit geven. Maar mooi is de valley 

inderdaad, terrassen met rijstvelden, smalle dijkjes er tussen als looppaadjes en op de 

achtergrond besneeuwde toppen. Het duurt kort want het volgende militaire kamp dient zich 

weer aan. Achter prikkeldraad barakken van golfplaat, verblindend glinsterend in de zon. 

“Welkom to 56 cc road center”. Wat mannen staan landerig bij elkaar, één poetst zijn tanden 

en spuugt en flinke klodder in het zand. Hotsend met veel gerammel rijden we over een 

ijzeren baily-brug waar een militair voertuig bovenop de wacht houdt. “One vehicle at time” 

wordt aangeraden, maar dat advies lijkt overbodig want de bus past er maar nèt tussen. 
 

 
Bergen Kashmir 
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Het landschap verandert langzaam, het wordt ruiger en het sappige groen van rijstvelden, 

akkers en boomgaarden maakt plaats voor rotsachtig en kaal gebergte. Langzaam slingert de 

weg zich door dit onherbergzame gebied omhoog naar de eerste pas, de Zoji La op 3529 

meter. In de verte nadert een militaire colonne en Salem parkeert de bus vlak tegen de 

bergwand waar de weg zich iets verbreedt. We tellen 28 wagens en zwaaien vrolijk naar de 

bestuurders. Ze zwaaien terug en een van hen maakt een foto van ons groepje. Toeristen! Dat 

komt nauwelijks voor in dit omstreden gebied. Je zult maar gestationeerd zijn in deze barre 

eenzaamheid. De weg is onverhard, het miezert inmiddels en we zigzaggen over de smalle 

blubberige weg naar boven, angstig dicht langs de rand van de afgrond, tot we de top van de 

Zoji La bereiken. 

 

Er blaast een harde koude wind en de mannen bij het checkpoint nemen niet de moeite de bus 

in te komen.  Langzaam dalen we de bredere valleien in. Bij elke scherpe bocht in de weg 

toetert Salem als waarschuwing, en meerdere malen staan we oog in oog met een vrachtwagen 

die volbeladen met goederen omhoog komt. Voorzichtig manoeuvreren de beide chauffeurs 

waarbij de ene zowat tegen de bergwand aanschurkt, de ander nog nèt niet de diepte instort en 

de tussenruimte niet meer dan 15 centimeter bedraagt. Tegen de hellingen moeten tenten van 

plastic flappen, versterkt met takken de nomaden beschutting bieden. Kuddes geiten bewegen 

langzaam als witte stipjes in de verte. 

 

Er wacht ons nog een pas, de Fotu La, op bijna 4500 meter en weer slingert onze bus zich 

naar boven via scherpe haarspeldbochten. Het gebergte is groots en overweldigend. Doordat 

twee aardschollen ooit tegen elkaar aanbotsten en onhoog stuwden, zijn de rotsformaties en 

plooien bizar van vorm en structuur met kleuren als donkerrood, geelgroen en soms bijna lila. 

Dan naderen we de bestandslijn tussen India en Pakistan. Het dorp Drass is regelmatig vanuit 

Pakistan beschoten waarbij doden zijn gevallen en het hele dorp werd geëvacueerd. 

Kogelgaten in de muren van het theehuis zijn er het bewijs van. Ook nu is het er nog niet 

rustig en vindt er incidenteel nog een treffen plaats tussen beide partijen. 

 

We laten het gehots en gebots over de slechte weg, de toeterende tegenliggers en de 

vermoeidheid maar over ons komen. De tocht gaat langzaam. Over een afstand van 240 

kilometer doen we twee hele dagen. Maar zoals het op de borden langs de weg staat: 

 

“Better be Mr. Late than late Mr.” 

 
 

3 X 2 = 6 
 

"Ha die ome Kees, weer terug van weggewees" rijmt de kastelijn opgewekt. 
 

Ome Kees heeft door een overwerkte lever enige tijd verstek moeten laten 

gaan.  
 

"Ome Kees mag weer een pilsie!" olijkt de kastelijn opgewekt verder. 
 

"Ja, ik mag weer twee biertjes per dag van de medici" antwoordt Kees blij. 
 

"Je hep er anders al weer zes achter de kiezen maat" telt de kastelijn. 
 

"Weet ik." zegt Kees, "Ik heb ook drie huisartsen............". 
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14.  Wie dateert deze foto ? 
 

Onder bovenstaande kop plaatsten we in Seconer-nieuws no. 2 van dit jaar een drietal foto’s 

waarop we twee leuke reacties van lezers ontvingen. We willen u die reacties niet onthouden. 

 

Als reactie op deze foto 

kreeg de redactie een 

telefoontje van mevrouw 

Van der Meis-Briers die 

daarbij vertelde dat ze 

tijdens de bezoeken aan 

haar moeder regelmatig en 

met veel plezier ons blad 

leest. Deze keer las ze ons 

blad met nog meer plezier 

omdat ze daarin een foto 

van haar vader aantrof. De 

meesten van u hadden hem 

natuurlijk ook al herkend, 

namelijk de heer Giel 

Briers die in de BP tijd 

vele jaren als Training 

Officer op Europoort heeft gewerkt. Hij wordt op de foto overigens geflankeerd door de heren 

Wil Heersche, Ron de Haan en Koos Rinck. 

Mevrouw Van der Meis stelde vast dat de foto ergens in augustus 1984 genomen moet zijn, 

namelijk het jaar waarop haar vader met pensioen is gegaan. 

 

Via de e-mail ontving we ook een reactie van Peter Schepes. Hij schreef ons het volgende. 

“Hoewel ik voorlopig niet als Seconor door het leven zal gaan, toch even mijn reactie naar 

aanleiding van de vraag op bladzijde 13 van Seconer-nieuws. De foto is geschoten tijdens de 

bouw van de FCCU 

en dateert 

waarschijnlijk uit 

1980, eventueel 

1981. Het paleisje 

van Harry Schipper 

is al prominent 

aanwezig, maar de 

Main Controlroom 

is nog niet omkapt. 

Ook SUBFF, 

gebouwd in het 

begin van 1982 

voor de ree-

instrumentatie van 

CDU3, is er ook 

nog niet.”  

 

We danken zowel mevrouw Van der Meis als Peter Schepes voor hun reactie en hopen dat ze 

ons blad met veel plezier zullen blijven lezen.  
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Een analysetechniek die niet meer uit het Nerefco laboratorium is weg te denken 
heet “Gaschromatografie”. Vanaf het moment dat de computertechniek in zicht 
kwam, heeft Dolf Gruttering van het bedrijf Analytical Controlls in Rotterdam, zich 
gericht op de ontwikkeling van de combinatie van deze twee technieken. 
 
De door hem ontwikkelde apparatuur staat tegenwoordig praktisch in elk olie 
laboratorium ergens op de aardbol. Op zijn afscheidsfeestje, waarop ook “externe” 
collega’s uit het Nerefco laboratorium waren uitgenodigd, vertelde Dolf over een 
vroege oorlogsverzetsdaad uit zijn prille jeugd.  

 

 
15.  Een vroege verzetsdaad (‘40-‘45) 
 

Door Piet van Kessel 

 

“Als baby zat ik al in het verzet en in de illegaliteit van Noordoost Drente.” zegt Dolf 

Grutterink half lachend en toch ernstig. Dolf Gruttering die een groot deel van zijn leven 

gewerkt heeft aan de ontwikkeling van de gaschromatografietechnieken bij Analytical 

Controls, werd in 1944 op de grens van Drente en Groningen geboren. Deze regio had als een 

spons, honderden onderduikers uit Zuidwest Nederland opgenomen, waardoor er in dit gebied 

grote aantallen distributiebonnen rondgingen. 

 

“Mijn vader en moeder” vervolgt Dolf, “waren nuchtere noordelingen en niet gemakkelijk 

van de wijs te brengen. Het waren daarnaast ook dappere mensen, want het getuigt toch wel 

van enige eigenwijze moed om je zoontje in 1944 toch naar een opa te vernoemen die 

toevallig dezelfde voornaam draagt als de besnorde Duitse oorlogsleider Adolf Hitler!” 

 

"Ook in die tijd had elk nadeel wel zijn voordeel. Dit voordeel diende zich al spoedig aan 

tijdens een onverwachte Duitse avondrazzia in onze straat. Mijn vader was net in de 

woonkamer bezig om bij het  licht van een fluisterend gaskousje een map vol bonkaarten  uit 

te zoeken, toen er op de voordeur werd gebonkt en “Aufmachen” werd geschreeuwd. Pa stoof 

met zijn gevaarlijke illegale lading naar de slaapkamer en schoof het hele pakket bij mijn 

moeder onder de dekens die mij, zittend in bed, juist borstvoeding gaf.” 

 

“Twee jonge Duitse soldaten stapten even later rumoerig de slaapkamer binnen en 

verstomden bij het zien van dit vertederende tafereel. Mijn moeder sprak in haar vierjarige 

praktijk Duits: ‘Stil, stoor mijn kleine Adolf niet’. Verbaasd riepen de soldaten hun collega 

erbij die de rest van de woning aan het doorsnuffelen was en spraken met opgetogen 

verbazing: ‘Sieh doch, dieser kleine Holländiche Adolf’ en lachend om zo veel Duitse 

loyaliteit stapten ze vrolijk op naar het volgende adres.” 

 

“Na deze verzetsdaad met volle luier, heb ik me later gewoon Dolf laten noemen. Een stoere 

naam voor een ex verzetsheld.” 

 

Verteld door Dolf Gruttering, Schipluiden. 
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Zelfkritiek 
 

Bij de zelfkritiek schrikken we als de ander ons niet tegen spreekt!  

 

Annie van Kooten, 

(zij is de moeder van Kees van Kooten.) 
 

 
 

 

 

16.  Personalia 
  

  

 Met Nerflex   :  Mei 2005 K. Kuipers 

    J.S. Winterdal 

    W. Spijkhoven 

 

   Juni 2005 W.H. Kooke 

    J. Noordzij 

    K.W. Lagerwerf 

    H. van der Ent 

 

   Juli 2005 J. van Toledo 

 

    

 Met Pensioen : Mei 2005 P. den Hatig 

    P.A. van Kessel 

 

   Juni 2005 L.Verhaas 

    N.J.C. de Troye 

 

   Juli 2005 J.M. Copper 

    H. den Hartog 

    J. de Ridder 

 

   Augustus 2005 A.A. van Katwijk 

    P. van Dorp 

    

    

Overleden     : 11 april 2005, mevrouw H.N. van der Velde-Groeneweg, weduwe 

    van A. van der Velde, in de leeftijd van 70 jaar. 

 

    21 april 2005, Jan Piet van Velzen, in de leeftijd van 75 jaar. 

 

    24 april 2005, W. Hardeman, in de leeftijd van 83 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  Kerklaan 136 

 3203 BN Spijkenisse  3181 WT Rozenburg  2912 CL  

 0181 632418   0181 217203   Nieuwerkerk a/d Yssel 

 n_horst@hetnet.nl  kooylandt@hetnet.nl  0180 314432 

 

 

 Bas Roos   Wim Blok   Theo Eijkman 

 Alg. administratie  Pensioenen   Pensioenen en 

 Planetenlaan 105  Voorstraat 14   Coörd. Huisbezoek 

 3204 BR Spijkenisse  4793 EV Fijnaart  Helmersstraat 57 

 0181 616040   0168 464366   3071 AD Rotterdam 

 bsroos@hetnet.nl      010 4851692 

         th.eijkman@hetnet.nl 

 

 

Piet Bout   Huib Marsman  Piet van Kessel  

 Redactie Seconer-nieuws IT medewerker en  Redactie Seconer-nieuws

 Hoefweg 4a   redactie Seconer-nieuws  Scherpenhoek 80 

 3233 LG Oostvoorne  Zeelelieweg 12  3085 EG Rotterdam  

 0181 482927   4325 BW Renesse  010 5016851 

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

    marsman@zeelandnet.nl     

 

 

      

CONTACTPERSOON PERSONEELSZAKEN 

 

 Ad van ‘t Zelfde  C.A. de Wolf 

Telefoon 0181 250389  Doorgeven van mutaties 

Postbus 1033    Telefoon 0181 250357 

3180 AA Rozenburg  Postbus 1033 

ZelfdeAH@BP.COM  3180 AA Rozenburg 

 

  

 

 HUISBEZOEK  
 

Coördinatie: Theo Eijkman en Wim Blok 

 
 

 

mailto:kooylandt@hetnet.nl
mailto:th.eijkman@hetnet.nl
mailto:BoutPietK@hetnet.nl
mailto:Kessel.Pa@inter.NL.net
mailto:ZelfdeAH@BP.COM
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Inschrijfformulier voor Seconer Reünie 2005 
 

 

Ik wil graag deelnemen aan de Reünie in het Carlton Oasis Hotel, Curieweg 1, 

3208 KJ Spijkenisse 

Naam:  Dhr/Mevr/Mej  ……………………………………   Voorl.………….……     

 

Straat en Huisnummer : ….………………..………………………………….……. 

 

Postcode en Woonplaats : ………….      …………………………………………… 

 

Telefoonnummer: ………………………… 
 

Hieronder aangeven wat van toepassing is (rondje zwart maken). 

 

Ik kom    - Alleen  - O       - met mijn Partner  -  O        - met een Introducé  -  O 

 

Naam van Partner/Introducé :  Dhr/Mevr/Mej ………………………………….. 

 

Ik maak gebruik van de Shuttle met …………perso(o)n(en) 

 
Dieet, indien van toepassing, hieronder aangeven ( rondje zwart maken). 

Diabetes – O               Zoutarm – O               Vegetarisch – O 
 

 

Handtekening …………………………………... Datum …………………………… 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dit formulier VÓÓR  15 SEPTEMBER 2005   opsturen naar:  H.M. Marsman 

         Zeelelieweg 12 

         4325 BW Renesse 
LET OP !!! 

 

• Inschrijfformulier moet volledig zijn ingevuld, dus ook voorzien zijn van Uw 

handtekening  

 

• Eventueel bericht van verhindering dient U, VOOR 4 OKTOBER 2005 te sturen 

aan H.M. Marsman.   Een e-mail (marsman@zeelandnet.nl) of telefooontje 0111-

463654 is ook goed. 
 

• Indien U niet op tijd een bericht van verhindering stuurt zijn wij helaas 

genoodzaakt om  € 10.00 in rekening te brengen 

 

 

mailto:marsman@zeelandnet.nl

