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Contactblad voor Senioren van Nerefco (BP / Texaco)
00 Een reünie zonder ellebogen werk

1. Lustrumfeest geslaagd
Je zou haast denken dat het spreekwoordelijke engeltje dat vroeger altijd boven de raffinaderij
hing met de leden van Seconer is meegegaan, want wat hadden we een geluk die 18e
september. Natuurlijk, met het oog op het weer was de reünie met opzet wat eerder
georganiseerd dan andere jaren, maar zo’n stralende dag was natuurlijk niet te voorzien. De
reüniesfeer, zoals we die van de bijeenkomsten op de raffinaderij kennen, zat er ook al snel in
en werd nog verstrekt door de geweldige bediening en het fantastische buffet. De refinery
manager, de heer Xavier Bontemps, had de moeite genomen ons op deze rondvaart te
vergezellen. In zijn speech tijdens het buffet schetste hij in goed verstaanbaar Nederlands, een
beeld van een raffinaderij met toekomstperspectief, een raffinaderij die tot de besten van de
wereld behoort. Mocht u door de drukte aan boord het verhaal niet helemaal hebben kunnen
volgen, of hebt u de speech gemist omdat u verzuimde met ons mee te gaan, dan kunt u die
alsnog nalezen op pagina 4.
Al met al kijken we terug op een dag waarvan iedereen zichtbaar genoot. Vele oude bekenden
konden we de hand schudden en er kon weer eens gezellig worden bijgepraat. Woorden van
dank aan het Nerefco management zijn dan ook op z’n plaats. Zonder de medewerking en
financiële ondersteuning van Nerefco zou een reünie als de onze niet mogelijk zijn.
Om de sfeer van de reünie nog even vast te houden treft u op pagina 2 en 3 een foto impressie
aan van onze huisfotograaf Piet van Kessel.
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3. Toespraak van Xavier Bontemps
Uitgesproken tijdens de Seconer reünie op 18 september 2003
We zouden hier niet met z'n allen hebben gestaan, indien de
fundamenten voor het huidige Nerefco niet mede dankzij u
waren gelegd! Deze dag staat voor u in het teken van
herinneringen. Ik wil het graag hebben over de toekomst
plannen van Nerefco.
Wat zijn de drie belangrijkste voorwaarden voor Nerefco's
succes?
Veiligheid / Compliance / Winstgevendheid

Xavier Bontemps spreekt zijn
Nederlandse toespraak met een
charmant Frans accent.

Veiligheid:

Nerefco zal de incidentenfrequentie elke paar
jaar verminderen met factor 2

Compliance:

Nerefco zal 100% van de tijd volgens de vergunningsvoorwaarden werken

Winstgevend:

Beschikbaarheid is ons belangrijkste gereedschap met betrekking tot winst.
Maar ook het beperken van de kosten is van belang. In de Solomon audit
scoort Nerefco boven gemiddeld in het 2e kwartiel voor kosten.

Waarom is Nerefco speciaal?
Nerefco is een flexibele handels raffinaderij met voordelen ten opzichte van gelijkwaardige
raffinaderijen.
Nerefco is aantrekkelijk voor de aandeelhouders door onder andere:
•
een wereld wijd zeer goede handels positie
•
een goede locatie: Veba (bp in Duitsland) - oceaan - vaste land Europa
•
grote simpele raffinaderij
•
lage investeringen van aandeelhouders over de jaren waardoor er relatief gemakkelijk
winst gemaakt kan worden.
Wat is er in 2002 gebeurd met het oog op de toekomst?
Nerefco staat open voor nieuwe activiteiten. Voorbeelden zijn:
•
het wind molen park
•
de levering/doorvoer van naphta aan Dormagen/Keulen en de nieuwe jetty
•
schone brandstoffen als gevolg van de LDU plant
•
binnenkort de levering van Kerosine als een BP Air project
•
en misschien ooit een uitbreiding met een chemische fabriek.
Pernis
Sinds september 2002 wordt er gewerkt aan een duidelijk plan voor de Pernis locatie.
Dit houdt onder andere in:
•
De verkoop van delen van de plant zal worden voortgezet.
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•
•

Een deel van de installaties en een aantal tanks worden of zijn reeds gesloopt.
Het deel wat in gebruik blijft (the segregated part) zal volgens de huidige voorwaarden
worden geopereerd.

2002 en het Business Improvement Project
Problemen die, zoals u ook wel weet zich over de jaren hebben opgebouwd, hebben zich in
2002 geopenbaard en zijn erkend en begrepen. Het heeft ons in staat gesteld om in de spiegel
te kijken. De spiegel laat ons bewogen medewerkers zien, die met hart en ziel met Nerefco
verbonden zijn. Er wordt aan verbetering gewerkt door o.a. het Business Improvement Project
(BIP).
Het doel van BIP is een raffinaderij te hebben die:
•
voldoet aan de veiligheidsnormen
•
in compliance is
•
een gewaarborgde beschikbaarheid en betrouwbaarheid
•
voldoet aan de winstverwachtingen van de aandeelhouders, maar bovenal:
•
waar de medewerkers zich goed op hun plaats voelen
BIP gaat over organisatorische vaardigheden. Dit omvat: strategie, visie, leiderschap,
efficiëntie, gereedschappen voor de medewerkers, vaardigheden, taken en verantwoording,
teamwork etc. In wezen alle elementen die de cultuur van een bedrijf bepalen. BIP is een
meerjaren proces dat werkt aan onze structuur, beheersing, vaardigheden en cultuur.
Nerefco heeft begrepen dat het zijn problemen niet alleen kan oplossen. We hebben de
vaardigheden hiervoor niet in huis. De aandeelhouders vormen een deel van de problemen,
maar ook van de oplossing. Mede hierom worden we aangestuurd door een stuurgroep
waarvan ikzelf de voorzitter ben en gebruiken we twee consulting firma’s. Een van de twee zal
speciaal werken aan leiderschap. Het project zal doorlopen tot in 2004 en 2005.
Mensen
Ook de werving van nieuwe werknemers maakt deel uit van de oplossing. Tot nu toe zijn er 48
mensen aangenomen en het plan voor 2003 is totaal 57 nieuwe werknemers.
Personeelsverloop

1997 --> 2002 < 1%
10 % in 2003
5 % na 2003

Bijvoorbeeld deze week:

5 Nerefco 'expats' in het buitenland
3 voor korte periode bij Texaco Pembroke
3 RLT leden voor training naar Chicago
3 Nederlandstalige managers (Shell/Exxon/Vopak)

Nerefco is een van de potentieel beste raffinaderijen van bp en ChevronTexaco. Ons bedrijf
heeft een goed toekomst perspectief, afhankelijk van onze prestaties de komende 3 jaar.
Xavier Bontemps
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Beste mensen,
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor de vele boeken die jullie
tijdens de reünie hebben meegebracht. Onze voormalige landgenoten in Canada
zijn u daar bijzonder dankbaar voor. Wij van onze kant zullen er voor zorgdragen
dat ze in Canada terecht komen.
Tevens willen wij van de gelegenheid gebruik maken om het voltallige bestuur van
SECONER te bedanken voor de voortreffelijke dag die zij wederom
georganiseerd hebben.
Met vriendelijke groet,
Jacques van de Wetering en echtgenote

4. Pensioenen
Verbazing
De afgelopen maanden werd het bestuur en de redactie bij herhaling geconfronteerd met het
onderwerp pensioenen en alles wat daarmee samenhangt. Zo ontvingen we onder de veel
zeggende kop “Verbazing” een ontboezeming van een oud collega die niet erg te spreken is
over de wijze waarop Nerefco met haar oud medewerkers communiceert. Zijn verhaal treft u
verderop in dit blad aan.
Vereniging Gepensioneerden Texaco
In het blad Seco Info, het contactblad voor gepensioneerde medewerkers van Caltex, Chevron
Texaco en (voor een deel) ook Nerefco, troffen we een artikel aan over de ”Verenging
Gepensioneerden Texaco”. Deze vereniging behartigt de belangen van haar leden, daar waar
het de pensioenen betreft. Aangezien een deel van onze lezers ook aanspraken heeft, of op
termijn zal krijgen, bij het Texaco pensioenfonds, drukken we ook dat artikel onverkort voor
u af.
AEGON-brief over bijdrage
Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering
Veel van onze lezers hebben, als gevolg van de reorganisatie in 1999, over een bepaalde
periode een WW-uitkering genoten of genieten daar nog steeds van. Wanneer u tot die groep
behoort dan heeft de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP) over die
periode voor u een financiële bijdrage geleverd. Deze bijdrage is bedoeld om de
pensioenvoorziening van werknemers die na hun 40e levensjaar een WW-uitkering krijgen,
gedeeltelijk aan te vullen. Voor het Sociaalplan van Nerefco is dat uiteraard niet van
toepassing omdat er voor de periode dat u in de WW of de verlengde WW of bijstand zit,
door Nerefco al geld in het Pensioenfonds is gestort.
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Als het goed is hebt u bij de start van de WW periode een aanvraagformulier ingevuld voor de
FVP. Over dit onderwerp heeft u een brief ontvangen, waarin wordt aangegeven dat u in
aanmerking komt voor een bijdrage uit het FVP fonds. Deze bijdrage is voor Nerefco omdat,
zoals gezegd, Nerefco over die periode al geld in het Pensioenfonds heeft gestort.
Vervolgens krijgt u, kort voordat de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar wordt bereikt,
over dit zelfde onderwerp een brief van AEGON. Die brief kan worden beschouwd als polis
voor de periode waarover het FVP de bijdrage heeft geleverd.
Velen van u stellen nu de vraag; “wat moet ik met die brief?”
We hebben deze vraag voorgelegd aan Martin Beerens van de afdeling HR&O. Hij verzoekt u
deze brief niet te beantwoorden maar zorgvuldig te bewaren en deze mee te nemen naar het
gesprek waarvoor u door Nerefco wordt uitgenodigd, kort voordat u de 65-jarige leeftijd
bereikt.
Mocht u na het lezen van het bovenstaande nog vragen hebben over dit onderwerp, neem dan
contact op met Wim Blok of Theo Eijkman.
Indexering
Wanneer u van een Nerflex uitkering geniet dan heeft u bij de afrekening over de maand juli
gemerkt dat de uitkering met 1,88 % is verhoogd. Dit als gevolg van een indexering voor de
gestegen kosten van levensonderhoud over het jaar 2002. Wij hadden u daarover graag eerder
geïnformeerd ware het niet dat de informatie ons bereikte op het moment dat het juli nummer
van Seconer-nieuws al was verstuurd. We begrijpen best dat het moment van indexeren niet
synchroon loopt met de verschijningsdatum van Seconer-nieuws, maar dat neemt niet weg dat
het wel prettig is wanneer je tijdig op de hoogte bent van de Nerflex indexering. Je hoeft dan
niet zoals nu, zelf met een rekenmachientje de hoogte van de indexering te berekenen. Wat
dat betreft kan Nerefco een voorbeeld nemen aan het BP pensioenfonds. Die informeerde
onlangs haar deelnemers netjes over de indexering van het pensioen.
BP pensioen
Daarmee willen we niet gezegd hebben dat het bij BP allemaal vlekkeloos verloopt, want ook
daarover kregen we van onze lezers nogal wat opmerkingen. Zo werd er tijdens de Contactdag
van BP in Rotterdam op 21 mei van dit jaar door de toenmalige Directeur van BP Nederland,
de heer Franco Rosso, bekend gemaakt dat de indexering van de pensioenen voor het jaar
2003 werd bevroren maar dat als compensatie daarvan, in de maand juli/augustus een
eenmalige uitkering verstrekt zou worden van € 1200,-. Na het verstrijken van de maand
augustus leek het erop dat BP deze toezegging was vergeten, want van de € 1200,- had
niemand meer iets vernomen. Dit laatste riep nogal wat irritaties op bij de mensen in kwestie
en bij ons bestuurslid Theo Eijkman die met allerlei vragen geconfronteerd werd. Het gevolg
was, e-mailtjes naar het hoofdkantoor van BP en een boze brief van Theo aan het Bestuur
Stichting Pensioenfonds BP.
Dit heeft schijnbaar geholpen want korte tijd later kregen de belanghebbenden een brief van
de huidige Algemeen directeur van BP Nederland, de heer Mike Sharrock, gedateerd 10
september 2003 waarin het volgende werd medegedeeld;
Geachte, mevrouw, heer,
Na intern overleg, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de uitbetaling van het genoemde bedrag
tot onacceptabele verschillen tussen gepensioneerden en andere inactieven zou leiden. U zult
begrijpen dat dit een ongewenste situatie is. In plaats van eenmalig € 1200,- aan een beperkte
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groep van inactieven over te maken, is nu besloten om de opgebouwde pensioenrechten van
alle inactieven in het pensioenfonds per 1 april 2003 alsnog te indexeren met 1,925 %.
De hoogte van de indexatie wordt in de regel verbonden aan de financiële positie van het fonds.
Tijdens de contactdag eerder dit jaar is medegedeeld dat er gezien de beleggingsresultaten van
het BP Pensioenfonds geen indexatie mogelijk was. De bovengenoemde bijzondere éénmalige
toeslag is dan ook uitsluitend mogelijk gemaakt door de separate storting van BP Nederland B.V.
in het BP Pensioenfonds.
In tegenstelling tot deze indexatie zullen toekomstige indexaties uitsluitend in overeenstemming
met de regels van het pensioenfonds worden vastgesteld. Bovendien zal daarbij rekening
worden gehouden met de toekenning van deze bijzondere toeslag.
De verhoging van uw pensioenaanspraken met 1,925 % zal plaatsvinden in september a.s.
Alhoewel het gekozen alternatief in financieel opzicht meer van BP vraagt, voorkomen wij op
deze manier ongelijke behandeling. Wij vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze keuze.
Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de
heer E. Rooimans, Human Resources Advisor (010 - 4175209)
Hoogachtend
BP Nederland B.V.
Mike Sharrock
Algemeen directeur

Een aantal kanttekening bij deze brief zijn wel op z’n plaats.
Zo roept de zinsnede dat “er bij een volgende indexatie rekening zal worden gehouden met de
toekenning van deze bijzondere toeslag” wel wat vraagtekens op. Betekent dit dat bij de
eerstvolgende gelegenheid deze indexatie geheel of gedeeltelijk moet worden ingeleverd? Dit
lijkt ons een vreemde manier van een pensioenfonds beheren.
Een tweede opmerking die we zouden willen maken is gerelateerd aan een krantenbericht. In
dat bericht lichtte bestuursvoorzitter John Brown van BP de uitstekende 2e kwartaalcijfers van
het concern toe. Hij maakte daarbij tevens bekend dat BP ter versterking van de verschillende
pensioenfondsen van het concern, twee miljard dollar extra in deze fondsen gaat stoppen. Op
bases van dit bericht lijkt de uit de brief geciteerde zin dan ook onbegrijpelijk.
Op het moment dat wij dit nummer voor u samenstellen was het ons niet bekend in hoeverre
het Nerefco Pensioenfonds de indexatie van BP gaat gevolgen. Op basis van een eerder, door
HR&O van Nerefco gedane uitspraak dat de indexatie van BP altijd wordt gevolgd, zou je dat
wel mogen verwachten. We zijn benieuwd.
Consumenten Prijs Index
januari 1995
100,0
januari 1996
102,1
januari 1997
104,3
januari 1998
106,2
januari 1999
108,4
januari 2000
110,9
januari 2001
115,5
januari 2002
118,2
januari 2003
121,36
Totaal

Stijging
CPI
0,0
2,1
2,2
1,9
2,2
2,5
4,6
2,7
3,16
21,36

Toeslagfonds
BP

Toeslagfonds
Texaco

Toeslagfonds
Nerefco

1,1
1,4
1,4
1,9
1,9
2,8
1,925
12,4

7,33

1,1
1,4
1,4
1,9
1,9
3,0
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3,1
2,5
3,6
2,6
*

10,7

Nerflex
1,91
1,20
1,84
1,76
1,29
1,62
2,13
3,00
1,88
16,63

5. Verbazing
Door Jan Stoker
Naar aanleiding van het artikel ”EEN GOED EN EEN SLECHT BERICHT” in het Seconernieuws van juli j.l., wil ik als 65+ proberen te vertellen wat mijn reactie was na het ontvangen
van de brief van Nerefco betreffende de oprichting van Stichting Pensioenfonds Nerefco:
VERBAZING.
Als je gepensioneerd bent, hoor je via – via nog wel eens wat. Zo ook over de oprichting van
het pensioenfonds van Nerefco, maar met de mededeling: “het staat nog in de kinderschoenen
en wij weten ook nog niet alles”. Van de kant van Nerefco bleef het over dit onderwerp stil.
Gelukkig ontvangen wij Seconer-nieuws en als die op tijd ingelicht wordt weten de
gepensioneerden ook iets.
Maar wat te denken van de Bedrijfsledengroep (BLG) van de vakbonden. Hadden die hun
gepensioneerden, die lid zijn van de vakbond, niet tussentijds kunnen inlichten over een
dergelijke belangrijke zaak, of vraag ik nu te veel? Kennelijk zijn gepensioneerden voor
BLG’s en vakbonden niet meer interessant.
In het Seconer-nieuws lees ik dat het bestuur in een brief aan het management van Nerefco, en
aan de Ondernemingsraad en beide vakbond bestuurders een zetel claimt in het bestuur van
het nieuw op te richten pensioenfonds. Als dan het pensioenfonds een feit is blijkt er geen
vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het bestuur te zitten. Reactie van Nerefco
hierop; “het is wettelijk nog niet verplicht”. De vakbonden denken, dan maar een volgende
keer en maken zich wederom niet druk over de ouderen, want diegenen die met pensioen zijn
betalen maar de helft van de contributie, die mogen niet te veel van ons verlangen.
Maar waarom schrijf ik dit nu allemaal. Omdat in die summiere brief van Nerefco niets staat
over hoe één en ander tot stand is gekomen. Bijvoorbeeld het formeren van het bestuur van
het fonds. Misschien denkt Nerefco wel: “ze lezen het wel in het Seconer-nieuws”, maar dat
is te laat en het is ook niet de juiste weg. Ook gepensioneerden dienen vooraf goed
geïnformeerd te worden. In de summiere brief staat bijvoorbeeld wel dat de opgebouwde
pensioenen bij Texaco respectievelijk BP als één geheel uitgekeerd kunnen worden, er zijn
mensen die dachten dat de opgebouwde pensioenen ook in de pot van het Nerefco fonds
gestort zouden worden, maar dat is niet zo, ook de indexering blijft zoals ze nu is.
Dan voor de collega’s die in de toekomst met pensioen gaan. Laat u goed informeren over de
inkomsten, belasting, ook over de toepassing van de loonheffingregeling en zeker de
particuliere ziektekosten verzekering. Als toekomstige 65+ wordt je op de afdeling personeel
“iets” verteld, maar op de vraag hoe hoog de premie voor de ziektekosten verzekering wordt
krijg je als antwoord, “dat hoor je te zijner tijd wel van de verzekering”. In mijn geval kreeg
ik het idee dat ze het niet wisten.
Ik zal u laten zien wat de ziektekosten verzekering mij aan premie kost. Voor man en vrouw
is dit € 948,66 per drie maanden, per jaar is dat € 3794,64. Daar komt dan 2 x € 62,00 bij als
eigen risico. Laat u dus niet wijs maken dat als uw partner 65 jaar is en een eigen inkomen
heeft, dat meestal onder de ziekenfondsgrens ligt, dat dan de mogelijkheid wordt geboden om
bij het ziekenfonds te worden ingeschreven. Dat is niet waar, de inkomens worden bij elkaar
opgeteld en je komt dan redelijk boven de ziekenfondsgrens uit.
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Dan kom ik nog even terug bij de BLG. Waarom worden de gepensioneerde vakbondsleden
bij CAO besprekingen niet uitgenodigd, dan kunnen we eens een poging wagen om het
werkgeversdeel in de premie ziektekosten, zoals dat ook bij actieve collega’s gebeurt, ook aan
ons uit te betalen. De 65+ van Exact krijgen dit bedrag namelijk wel uitgekeerd.
Dit wilde ik even kwijt, denk niet dat ik met een zonnebril op in het donker loop. De vrijheid
daar genieten mijn vrouw en ik iedere dag opnieuw van.

Dit kunnen jullie wel lezen!!!
Vlgones een oznrdeeok op een Eglnese uvinretsiet mkaat
het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood
saatn, het einge wat blegnaijrk is is dat de eretse en
de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn.
De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast
wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er
saatt. Dit kmot odmat we neit ekle ltteer op zcih
lzeen maar het wrood als gheeel.
Koos Bsoweknil

6. Vereniging Gepensioneerden Texaco
In SECO INFO, het contactblad voor gepensioneerde medewerkers van Caltex,
Chevron, Nerefco en Texaco, trof de redactie het onderstaande artikel aan. Het bevat
informatie die voor een deel van onze lezers van belang kan zijn zodat we het artikel,
met toestemming van het Seco bestuur, onverkort afdrukken.
In de tachtig- en begin negentiger jaren van de vorige eeuw was het Pensioenfonds van
Texaco Nederland ondergebracht bij de verzekeringsmaatschappij AEGON. Die belegde en
beheerde het vermogen van het fonds en rapporteerde jaarlijks over de resultaten, die
toegevoegd werden aan het vermogen, onder aftrek van de door hen gemaakte kosten.
Successievelijk begon binnen Texaco het idee te groeien dat de omvang van het fonds
zodanig was dat het op eigen benen kon staan en dat het beleggingsresultaat behaald door
AEGON geëvenaard of zelfs verbeterd kon worden. Dat was het begin van de oprichting van
de Stichting Pensioenfonds Texaco Nederland (SPTN), welke in 1995 plaatsvond. Het
vermogen werd voortaan beheerd door het Stichtingsbestuur en belegd door een drietal
deskundige organisaties, die op regelmatige wijze over de resultaten rapporteerden aan het
bestuur van deze Stichting. De omvang van het vermogen, afgezet tegen de verplichtingen
van het fonds, wordt stelselmatig gecontroleerd door de Pensioen- & Verzekeringskamer
(PVK).
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Het bestuur van de Stichting bestond uit 4 personen, 2 benoemd door de werkgever en 2
gekozen door de actieve medewerkers. Deze verkiezing vond plaats onder supervisie van de
ondernemingsraad. Omreden dat een groot deel van de belanghebbenden bestond uit
gepensioneerden, hebben enkele, toen reeds gepensioneerden, het Stichtingsbestuur
voorgelegd een Contactcommissie Gepensioneerden Texaco Nederland (CCTN) op te richten
met het doel de ontwikkelingen van het pensioengebeuren voor de gepensioneerden te kunnen
blijven volgen in het belang van beide partijen.
Dit voorstel werd positief ontvangen en de CCTN werd gevormd door een 5-tal individuele
gepensioneerden. Deze commissie deed goed werk en vergaderde onderling alswel met
afgevaardigden van het bestuur van de Stichting over een veelvoud van onderwerpen die
verband hielden met de pensioenen. Echter, strikt formeel had deze CCTN geen status en ook
geen gestructureerd overleg met de achterban.
Gezien het verslechterde beleggingsresultaat door de teruglopende beurskoersen en afspraken
die zijn gemaakt tussen werkgevers-/werknemersorganisaties en samenwerkende
ouderenorganisaties over medezeggenschap bij de uitvoering van pensioenregelingen, besloot
de CCTN eind 2002 om bij de gepensioneerden van Texaco te onderzoeken of er
belangstelling bestond voor het oprichten van een vereniging. Dit vond plaats gedurende het
eerste kwartaal van 2003 en het resultaat daarvan was overweldigend. Ruim 78% van de
gepensioneerden van Texaco heeft gereageerd en 76% was voor de oprichting van een
vereniging. Intussen is de Vereniging van Gepensioneerden Texaco (VGT) een feit, zijn de
statuten gepasseerd op 7 mei 2003 en is de vereniging ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel in Rotterdam op 14 mei 2003.
Een viertal mensen heeft aanbevelingen gedaan met betrekking tot de statuten en daar waar
relevant, zijn deze meegenomen in het eindresultaat. Het bestuur van de vereniging wordt
vooralsnog gevormd door dezelfde mensen die zitting hebben in de CCTN. Dit omdat het in
de lijn der verwachtingen ligt dat dit orgaan, nu de vereniging is opgericht, zal ophouden te
bestaan.
De contributie van de vereniging is voor 2003 vastgesteld op Euro 25,-. Naar aanleiding van
een aantal verzoeken, heeft het bestuur besloten om de vereniging ook open te stellen voor
begunstigende leden. Dit tegen de minimale bijdrage van Euro 15,- per jaar. Deze leden zijn
echter geen volwaardig lid, hebben geen stemrecht, doch zij sponseren de doelstelling van de
vereniging.
Met een brief van 10 januari 2003 heeft de CCTN gereageerd op de brief van 20 december
2002 van het Stichtingsbestuur met betrekking tot het toeslagbeleid. Met een brief van 22
april 2003 heeft CCTN/VGT i.o. hetzelfde Stichtingsbestuur verzocht om evenredige
participatie van gepensioneerden in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Texaco
Nederland. Daarover vinden thans besprekingen plaats, die eveneens moeten worden gezien
in het licht van een voorgenomen fusie van het Texaco Pensioenfonds met het Chevron
Pensioenfonds. Als gevolg van deze veranderingen, die plaats moeten vinden met behoud van
alle bestaande rechten en plichten en met goedkeuring van bevoegde organen en instanties,
zal er ruimte komen voor het positief meedenken van en medezeggenschap voor
gepensioneerden in het Stichtingsbestuur. De verwachting is dat dit eind 2003, begin 2004
zijn beslag zal krijgen.
Jan P. Albers Secr. CTN/VGT
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Theo’s laatste interview
Het was zo langzamerhand een vanzelfsprekend koppel geworden, Piet van Kessel en Theo
Hegge. Elk kwartaal zorgden ze ervoor dat we u een interessant interview konden aanbieden.
Ook het onderstaande interview met Gerard Mooldijk kwam op die manier tot stand.
Helaas zou het voor Theo zijn laatste interview zijn, op 24 augustus 2003 is hij van ons
heengegaan.
We danken hem voor wat hij voor Seconer-nieuws heeft betekend.

7. Gerard Mooldijk, en zijn eigen personeelsblad “INDUS”
Op de zonnige voorjaarsochtend van
de tweede juni 2003 stappen Theo
Hegge en Piet van Kessel door de
bloemen- en plantenbuurt van
Hellevoetsluis. Dit Seconer-nieuws
koppel is op weg naar Gerard
Mooldijk in de Varenstraat aldaar.
We hebben Gerard vooraf gevraagd
of hij iets wilde vertellen over zijn
inspanningen als kaderlid van de
Industriebond FNV bij Nerefco. Ook
waren we benieuwd hoe hij er toe
gekomen is om ten tijde van de Joint
venture
perikelen
het
informatiebulletin “INDUS” uit te
gaan geven.

Theo
Hegge
Gerard
Mooldijk
Marian
Mooldijk
2 juni ’03
H’sluis

Toen we daar zo onbezorgd op weg naar Gerard voortstapten, met het zonnetje op ons dunne
haar, dacht ik bij mezelf, “Zouden we ook zo opgewekt
door Hellevoetsluis kuieren, als er geen mensen waren
geweest zoals Gerard Mooldijk, mensen die zich tijdens
de Nerefco-reorganisatie zo hebben ingespannen voor
een goed sociaal plan voor iedereen”. Ondertussen
heeft Theo Hegge me al een paar keer meewarig
grinnikend aangekeken en zegt: “Nou Piet we lijken
wel een paar Jehova’s getuigen op huisbezoek, heb je
de veiligheidsschoenen aan, want Gerard heeft een
zware hardhouten voordeur!” Een dergelijke
beveiliging bleek natuurlijk niet nodig.
Loonzakje
Als we aanbellen, heeft het gastvrije echtpaar Mooldijk
de koffie al klaar staan in een beschaduwd zitje achter
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in de tuin. Spijtig genoeg jaagt een lawaaiige schuurmachine
van de buurman ons weer per omgaande naar binnen. Gerard
heeft zich zichtbaar op het vraaggesprek voorbereid want
voor ons ligt een jaargang van het bulletin “INDUS” ter
inzage, samen met wat foto’s van een 18-jarige Gerard als
elektrisch installateur plus een aandoenlijk klein vergeeld
loonzakje uit de jaren ‘50 waar een even aandoenlijk laag
bedrag op staat ingevuld.
Paniek
Omdat we Gerard Mooldijk in dit vraaggesprek als actief
OR- en vakbondslid willen belichten zetten we hem alvast op
het goede been met de vraag: “Wanneer en waarom ben jij
lid van een vakbond geworden?” De geïnterviewde gaat er
even goed voor zitten en steekt van wal:
“In de periode zo rond 1989, de tijd dat de plannen over de Joint venture van de BP
raffinaderij in Europoort met de Texaco raffinaderij in Pernis bekend werden, sloeg de paniek
onder de mensen toe. Vragen als: hoeveel zouden er uit moeten? Zouden gedwongen
ontslagen vermeden kunnen worden? Welke zekerheid heb ik? Geen enkele zekerheid dus!
Het is een bekend fenomeen dat in tijden van
sociale onzekerheid veel mensen lid van een
vakbond worden. Zelfs rechtse opportunisten
kleurden in die tijd roze van angst en werden
ook, naar later zou blijken, tijdelijk lid van een
vakbond. De aanmeldingsformulieren waren in
die tijd niet aan te slepen, zoals Piet Bout me
eens vertelde. Iedere oud BP-er die Piet kent
weet dat hij sinds operator-heugenis zijn
collega’s met zachte- maar nimmer aflatende
drang een vakbondslidmaatschap voorstelde. Hij
wees zijn collega’s erop dat ook in sociaal
stabiele tijden een vakbondsorganisatie moet
voortbestaan om in tijden van recessie en
ontslagrondes voor de belangen van de
kwetsbare groep van werknemers zoals bij BP te
kunnen opkomen” besluit Gerard zijn betoog.
De wig van Henk Bosma
“Mijn aanmelding bij de vakbond FNV was pas in 1989” vertelt Gerard verder “en ik ben
praktiserend lid gebleven tot de 25e augustus 1996” Bij het noemen van deze datum zien we
dat Gerard zich begint op te winden. “Dat was de dag” vervolgt hij in versneld tempo, “dat de
reorganisator Henk Bosma, naar aanleiding van de tweede reorganisatie golf bij Nerefco, een
wig wist te drijven tussen OR en de vakbondsorganisatie. Een zwarte dag in mijn leven, wat
was ik die dag kwaad en teleurgesteld!” Ongewild hebben we met onze vraag over het
vakbondsverleden de bloeddruk van onze gastheer behoorlijk opgejaagd.
“Wat was de vraag ook alweer?” vraagt Gerard een beetje kribbig. “De vraag was: Waar komt
die strijdlust en dat gevoel voor sociale rechtvaardigheid bij jou vandaan? Dat was de vraag
Gerard” jokten we om het onderwerp ‘Henk Bosma’ even achter de horizon te parkeren.”
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Gerard’s Taria
“Oh, dat heeft ie van zijn vader” antwoordt Marian Mooldijk spontaan. “Zijn vader, die ook
Gerard heette, dreef een ijszaak “Gerard’s Taria“ aan de Rechthuislaan 26 op Katendrecht.
Ik kom zelf ook van Katendrecht en ken de toenmalige sociale verbondenheid in deze wijk uit
eigen ervaring. Iedereen hielp elkaar met een soort van vanzelfsprekendheid die deze tijd niet
meer kent. Mijn schoonvader was net als Gerard een echte regelaar. Gerard senior was
bijvoorbeeld voorzitter van de voetbalclub “Belvedere” en als tegenprestatie was “Belvedere”
weer de grootste klant van “Gerard’s Taria”. Deze belangenverstrengeling heeft, in
tegenstelling met wat je hierover vaak in de krant leest, mijn schoonvader niet veel winst
opgeleverd. Een te groot vertrouwen in zijn pofklanten was hiervan de oorzaak”
Muurschildering
“Weet je wie er toendertijd bij ons op de hoek woonde?” vraagt Gerard, ondertussen in
gedachten alweer op Katendrecht ronddwalend. “Bep van Klaveren?” gokt Theo. “Nee” zegt
het voormalig kaderlid ongeduldig. “Die komt toch van Crooswijk, nee Dolf Henkes, je weet
wel, die bekende Rotterdamse kunstenaar die ook de muurschildering in het cafetaria van de
Pernis raffinaderij heeft gemaakt. Een groep mensen van Nerefco spant zich nog steeds in om
dit kunstwerk voor de vernietiging met bulldozers te behoeden. Deze Dolf Henkes woonde
met zijn broer en zijn zus bij ons om de hoek en wanneer ik als 10-jarig jongetje een
bestelling van “Gerard’s Taria” bij hem in zijn atelier afleverde, besefte ik niet dat deze
“Kaapse kunstenaar” zo beroemd zou worden.
Informatiebuletin “Indus”
“Hoe ontstond bij jou de gedachte om een informatieblad voor het Nerefco personeel uit te
geven”, is onze derde vraag aan Gerard Mooldijk.
“Tijdens de eerste reorganisatie, in de periode rond 1990, had ik meer het idee dat we de grote
stroom van informatie moesten gaan kanaliseren” antwoordt Gerard. “In die tijd werden we
overspoeld met informatie van “bovenaf”. Laten we zeggen dat het standpunt van de directie
voortdurend werd overbelicht. De verdeel- en heerstactiek van Henk Bosma kwam hiermee
ongehinderd aan zijn trekken. Ik wilde een geluid laten horen dat opkwam voor de belangen
van de werknemers in plaats van die van de directie, die zelf zo gunstig mogelijk uit de
reorganisatie wilde springen met afkoopsommen of regelingen waar een gewone operator
geen idee van had.
Lichtpuntjes in de chaos
De eerste exemplaren van
het
Informatiebulletin
“Indus” diende ook wel
als een uitlaatklep voor
ons, de uitgave verscheen
als
een
eenvoudig
dubbelgevouwen
A4
boekje,
zoals
de
biljartclub ze nog steeds
maakt. Op zolder typte ik
op een oude elektrische
typmachine
de
verzamelde informatie bij
elkaar. We schreven over
lichtpuntjes in de chaos,

Gerard als elektrisch installateur
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die “reorganisatie” heette. Henk van de Weg jr., Piet Bout, Jan Stooker, Henry Nix en later
ook Hans Dumont verzamelden de informatie bij de vakbonden de OR en wat er van directie
wege via zijkanalen binnen sijpelde. De redactie had ondertussen de beschikking gekregen
over een PC in het main-office in Pernis en vervolgens zorgde de drukkerij op Pernis voor een
wekelijkse kleurenuitgave. Met een verschijningsfrequentie van 1 maal per week konden we
de geruchtenstroom maar nauwelijks vóór blijven. Het waren dan ook heftige tijden met
samenkomsten van de vakbond in een bomvolle kerk in Hoogvliet, in de Schans te Rozenburg
of in ’t Cafetaria van de Pernis raffinaderij.
Piet Jansen
De vakbondsbestuurder Piet Jansen was indertijd mijn grote voorbeeld en inspirator voor mijn
volledige inzet voor de goede zaak. Hij was een soort vakbondsbestuurder zoals ik er maar
één heb gekend. Eentje, die oorspronkelijk timmerman was geweest. Een mens die wist wat er
zich op de werkvloer afspeelde. Wat jammer dat hij in die cruciale periode naar de regio
Dordrecht werd overgeplaatst. Als Piet Jansen
bij ons was gebleven, waren we beter en
sneller uit de reorganisatie gekomen, daarvan
ben ik overtuigd! Tevens zou Henk Bosma
met al zijn chicanes er ook minder
triomfantelijk vanaf zijn gekomen.”
“Henk Bosma lijkt me niet erg favoriet bij
jou Gerard?”
“Het paard van Troje is toch niemand’s
favoriet” repliceert Gerard een beetje bits.
Stakingsdreiging
“Het ging natuurlijk niet allemaal vanzelf.
Samen met een hardwerkende en bezielde
groep collega’s hebben we geprobeerd een
tegenkracht te vormen. Een tegenkracht die de
plannen van de aandeelhouders meer in het
voordeel van de werkers zouden kunnen
ombuigen.”
Mooldijk vervolgt ernstig “De stakingsproclamatie was allerminst een grap. Als
puntje bij paaltje komt en de partijen
onwrikbaar tegenover elkaar komen te staan,
dan valt algauw het woord ‘staking’. Dit
beladen woord is sneller uitgesproken dan in
praktijk gebracht. De verantwoordelijkheid
die je met het (mede)organiseren van een
staking op je laadt, drukt zwaar. De solidaire
samenwerking met je collega’s aan
bijvoorbeeld het draaiboek van de staking, waarin van minuut tot minuut beschreven stond
welke opeenvolgende handelingen we zouden gaan verrichten, maakte de collectieve
spanning dragelijk. De meeste mensen denken dat staken gelijk staat aan “niks doen”, een
beetje kaarten in kantine of cafetaria. Maar niets is minder waar, staken is afzien! Wèl
ontspannend en leuk was het verzinnen en schilderen van teksten op onze spandoeken. In de
vrije uren kon je Henry Nix en dochter, Hans Dumont, Marcel Werring en Nico ter Horst
vinden in de schuur van Lou Theunissen, waar we met kwast en spandoek in de weer waren.
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Met deze fröbelbezigheden bleven we onze zenuwen de baas. Honderd keer liever zouden we
niet staken maar de starheid van de directie in de persoon van
Henk Bosma zette ons met de rug tegen de muur! Ik weet heel goed dat een staking altijd
schade oplevert voor beide partijen, maar als eenmaal het besluit gevallen is, kan je niet meer
terug en moet je er ook voor gaan. Om bij het stopzetten van het proces de productieschade
tijdens de staking zo veel mogelijk te beperken
hebben we overlegd met de technische staf van
Nerefco, hoe te handelen zonder iemand of iets in
gevaar te brengen” aldus het nog steeds
gemotiveerde kaderlid.
De lont uit het kruitvat
Gerard vervolgt: “Op het laatste moment heeft
Henk Bosma de lont uit het kruitvat getrokken en is
de staking vervolgens afgeblazen. Spannende,
heftige tijden zegt Gerard Mooldijk met weemoed
in zijn stem. Want na 1 januari 1999 is het leven
plotseling veel rustiger geworden. Ik geniet nu van
de VUT-regeling waar we in de voorafgaande jaren
zoveel inspanningen voor hebben moeten leveren
en straks komt de Nerflex.”
Een beetje trots
Terugblikkend sluit Gerard Mooldijk zijn verhaal af. “Ik ben toch wel een beetje trots op wat
we in die jaren op de rails hebben gezet. Van het resultaat plukken nu velen de vruchten. De
toekomst is door ons werk, financieel gezien, absoluut beter dan wanneer we bij de pakken
waren blijven neerzitten! Het leven gaat in een snel tempo voort, al heb ik het op een veel
rustiger manier druk dan in die wilde jaren bij Nerefco. Mijn vrouw en ik zijn twee dagen in
de week oppas-oma en dito-opa. De elektrische typemachine is vervangen door een heuse PC
en met behulp van deze PC ben ik tegenwoordig bezig om mijn favoriete langspeelplaten op
CD te zetten.
En eh… heren hoe vonden jullie mijn uiensoep?

☻ Vooruitziende blik
Zestig worden, hoe vindt u dat ?
Ach, ik zag het al een hele tijd aankomen.
(Wim Kan)
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8. Spoorwegstaking
Nico ter Horst
In januari 1903 heeft een spoorwegstaking
het treinverkeer rond Amsterdam enkele
dagen stil gelegd. Als uitvloeisel van de al
enkele weken durende staking van
Amsterdamse havenarbeiders begon de
staking van het spoorwegpersoneel op 29
januari. In de krant “Het Volk” tekende
Albert Hahn (niet te verwarren met Albert
Hein) deze spotprent naar aanleiding van
de spoorwegstaking:
U zult denken wat moeten wij, lezers van
het Seconer nieuws, nu met deze
spoorwegstaking uit 1903. Wat mij betreft
niets, maar de tekst onder bovenstaande
spotprent wil ik graag gebruiken ter
illustratie van een voorval dat een aantal
bestuursleden overkwam tijdens het
kopiëren van het Seconer-nieuws van juli
jongstleden.
Even een kleine uitleg om duidelijk te
maken hoe de afspraken voor het kopiëren
van het Seconer nieuws tot stand komen.
Onze redacteur vraagt één maand van te voren, in overleg met de afdeling CPA, aan Willem
van der Velde uit de postkamer, of wij de kopieermachine mogen gebruiken gedurende die
ochtend. Willem van der Velde hangt dan 3 dagen van te voren een mededeling op, dat de
machine datum XX-XX-XX tussen 09.00 en 12.00 uur gebruikt wordt door Seconer.
Op 17 juli waren wij druk bezig, toen er iemand, door ons omschreven als een actieve
medewerker, binnen kwam met de mededeling: “ik moet kopiëren”. Met andere woorden,
Seconer…… wegwezen!!.
Na een overigens leuke discussie ging hij de deur uit met de mededeling: “mijn baas praat wel
even met Willem van der Velde”. Nadat dit gesprek was gevoerd, werd besloten dat niet wij
maar zij hun werkzaamheden één verdieping hoger zouden uitvoeren.
Toen wij, na gedane arbeid (om een beetje in termen uit 1903 te spreken) ons richting
bedrijfsrestaurant begaven, werden wij door oud collega’s aangesproken en kregen wij te
horen “We dachten dat jullie met de VUT waren, nu zien jullie toch nog kans om ons tijdelijk
werkeloos te maken”. De kopieermachine boven is een groot deel van de ochtend door
mensen gebruikt die niet op deze etage werken zodat wij de machine niet konden gebruiken.
Uiteraard was dit laatste als grap bedoeld, maar ik moest gelijk aan de tekst van Albert Hahn
denken zonder dat wij daar boze bedoelingen mee hadden:
“GANSCH HET RADARWERK STAAT STIL ALS UW MACHTIGE ARM HET WIL”
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9. Rondje Raff.
Een oproep aan alle (oud) Nerefco medewerkers (m/v)

RoPaRun 2002 : Bert Jan van Burik op weg naar Parijs.
Nog in de roes van onze fantastische run met bijbehorende opbrengst van maar liefst € 35.000
wordt het de hoogste tijd weer aan de slag te gaan voor het nieuwe jaar.
Een bijzonder jaar want het wordt de 6e editie van het Nerefco Team en dat niet alleen, er is
nog meer. Evenals andere jaren wenden wij ons weer tot alle medewerkers van Nerefco die
heel graag deel willen uitmaken van ons team om zodoende op deze sportieve manier een
bijdrage te kunnen leveren aan dit fantastische doel, namelijk zoveel mogelijk geld bijéén
brengen voor onze medemens die getroffen is door kanker.
Wat is er nu zo bijzonder aan deze volgende editie van de RoPaRun.
De RoPaRun is niet meer!!!
Dat wil zeggen de estafetteloop van Rotterdam naar Parijs.
Vanaf 2004 gaan we in tegengestelde richting!
We starten in Parijs en finishen op de Coolsingel in Rotterdam, waarbij familieleden,
kennissen en vrienden de deelnemende teams kunnen binnenhalen. Deze aanpassing van het
parcours vergt veel tijd en organisatie voor de Stichting RoPaRun. Maar ook voor ons als
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team betekent dit veel werk. Waren we in de loop van de jaren aardig ervaren in het indelen
van de route, de logistiek en alle andere bijkomende zaken. Dit jaar zullen we weer helemaal
opnieuw moeten beginnen met het verkennen van de route vanuit Parijs.
Aangezien er dus heel veel werk moet worden verricht in aanloop tot de werkelijke run zullen
er, evenals voorgaande jaren, zogenaamde clusters worden gevormd. Het team zal bestaan uit
circa 30 leden. Alle leden zullen verplicht worden een onderdeel te kiezen waaraan zij, de
komende maanden tot aan de start in 2004, hun actieve medewerking moeten verlenen.
Na het lezen van bovenstaande informatie denkt u wellicht: oh, vind ik het eigenlijk wel zo
leuk om mee te doen?
Ja natuurlijk, het is gewoon ontzettend leuk.
Maar er is nog veel meer, zoals:
•
•
•
•

De kans iets te kunnen doen voor uw zieke medemens.
Een club mensen waarbij gezelligheid een hoge prioriteit heeft.
Een leuke maar intensieve tijdsbesteding tussen oktober 2003 en mei 2004.
Genoeg ruimte voor eigen initiatieven.
EN NATUURLIJK 3 HEERLIJK DAGEN !!!

Zoals gezegd zullen wij dus voor de 6e maal een team leveren voor deze RoPaRun van Parijs
naar Rotterdam. Op dit moment is nog niet bekend of de finish in Rotterdam op
hemelvaartsdag 20 mei of op 2e Pinksterdag 31 mei is. De Stichting RoPaRun is nog in
afwachting van toestemming van ondersteunende diensten van de Gemeente Rotterdam. De
verwachting is dat dit eind september bekend is. Voor meer info zie ook
http://www.roparun.nl
Wij zijn op zoek naar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 of 2 Teamcaptains
3 masseurs
8 lopers
4 fietsers/kaartlezers
2 chauffeurs voor 9-persoonsbusje
3 catering medewerkers
2 teamcoördinatoren
2 touringcar chauffeurs
3 kwartiermakers (dit is afhankelijk van de aankomst e.a. faciliteiten.)

Nieuwsgierig geworden?
neem dan ook eens een kijkje op onze eigen website: www.nerefco-team.nl. Je vindt hier alle
informatie over onze vorige deelnames, opbrengsten, wie er zoal heeft deelgenomen en foto's.
Dus, twijfel niet en meld u aan, zodat we u zeer binnenkort kunnen verwelkomen in ons team.
Geef svp ook aan in welk cluster je medewerking wilt verlenen:
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•
•
•
•
•
•

Catering
Sponsoring
Logistieke zaken
Materialen
Lopers
Kwartiermakers

En, bijna vergeten, wij vragen een eigen bijdrage van € 115,00. Voor dit bedrag krijgt u
tevens een boekje met 20 loten ter waarde van € 50,00 welke door eigen verkoop kan worden
terug verdiend.
Uw inschrijving dient uiterlijk 31 oktober a.s. binnen te zijn bij:
Rens Korver afd. HSEQ of
Rens Korver, De Noordbank 30, 3181 MH Rozenburg-Zh
E-mail: rens@enternet.nl

Mededeling F. Driessen over ChevronTexaco
Rotterdam, 15 augustus 2003
Wellicht bent u bekend met het feit dat de heer Dave O'Reilly, CEO van ChevronTexaco,
tijdens een Beleggers meeting in New York op 1 augustus j.l. heeft verteld dat de Europese
Refining en Marketing activiteiten binnen de categorie "non-strategic" van ChevronTexaco
vallen. Deze mededelingen werden gedaan in het kader van een algehele reorganisatie van de
ChevronTexaco organisatie. In het zgn. "downstream" gebeuren (m.a.w. Refining en
Marketing) zullen 4 wereldwijd opererende functionele divisies ontstaan namelijk Marketing,
Refining, Trading & Supply en Lubricants.
Ten gevolge van deze uitspraken zijn er in de pers en op Internet hier en daar artikelen
verschenen dat ChevronTexaco zich uit de Europese markt zal gaan terug trekken. Dit is
echter niet wat ChevronTexaco heeft gecommuniceerd. De gebruikte term "non-strategic" is
niet gelijk aan 'te koop '.
Ik stel het derhalve op prijs om persoonlijk te benadrukken dat de door de heer O'Reilly
gedane mededelingen geen veranderingen betekenen met betrekking tot onze relatie met
Nerefco. Onze positie is en blijft die van een succesvolle geïntegreerde regionale verkoop en
raffinage maatschappij. De aangekondigde veranderingen binnen ChevronTexaco zullen dat
alleen nog maar verder versterken. Onze huidige operationele activiteiten zijn goed en wij
verwachten dan ook in deze regio onze activiteiten te zullen blijven voortzetten. Hierin is voor
Nerefco een belangrijke taak weggelegd daar Nerefco een belangrijke basis vormt om onze
Trading en Marketing activiteiten op een succesvolle manier te kunnen blijven voortzetten.
F.J. Driessen
Country Chairman
Texaco Nederland B.V.
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Grote schoonmaak stoomsysteem
Nerefco heeft een programma om de stoominfrastructuur te verbeteren. Het reinigen van
de ketels is er daar één van.
Dit jaar is Nerefco begonnen met het chemisch reinigen van al de stoomboilers.
De stoom- en condensaatsystemen, inclusief de boilers zelf zijn zwaar verontreinigd met
corrosieproducten, waaronder magnetiet. Vooral de vervuiling in de boilers is riskant, want
dat geeft het risico dat er hot spots ontstaan op de pijpen.
Een aantal acties:
•
•
•
•

implementatie van een nieuw ketelwater chemicaliënprogramma (15 september 2003)
project ten behoeve van chemicaliënvrij inspuitwater
reiniging van stoomsystemen tijdens TA's. Als eerste pilot een deel van het CDU4/GOH3
stoomsysteem tijdens 2003 TA
project om de boiler blow down faciliteiten te verbeteren (nog in pre-appraise fase)

Het uit bedrijf nemen van een boiler is ingrijpende zaak:
Nerefco heeft nauwelijks voldoende reserve stroomproductie en moet voor de grote boilers
wachten tot de zomerperiode waarin het stoomverbruik minder is. Er hoeft tijdens het uit
bedrijf zijn van een boiler maar iets te gebeuren, of men zit in de problemen die kunnen leiden
tot het down nemen van complete proces units.
De ketel 29F1 is ruim binnen de geplande datum gereinigd en gerepareerd. Een voortreffelijke
samenwerking tussen alle aannemers, vakgroepen, shiften, leveranciers en de eigen
technicians heeft dit resultaat mogelijk gemaakt. De beschikbare tijd voor de reparatie was
uiterst krap. Direct na de 29F1 stond de turnaround gepland van de Gasturbine/Waste Heat
Boiler A. Er was dus geen ruimte voor uitloop. Uitstel van de startdatum van de GT
turnaround zou veel extra kosten met zich hebben meegebracht. Tijdens de reiniging is ook
een superheater weer teruggeplaatst. De capaciteit van deze boiler is nu 15 t/h hoger dan vóór
de reparatie. Ronald Blok en Arthur van Tienen bedanken iedereen die mee heeft geholpen
aan dit goede resultaat.
Op de CDU-asset zijn nu alle boilers gecleaned. Het estafette stokje is daarna overgedragen
aan de FCCU-asset. Er zal worden begonnen met het chemisch reinigen van WHB-A, waarna
de echte Maintenance periode voor de boiler begint. Half oktober zal dan als laatste de WHBB uit bedrijf gaan voor reinigen en reparaties. Zowel de GT-A als de WHB-A zullen dan
gereed moeten zijn.
Is dat niet het geval, dan bestaat de kans dat de reiniging van WHB-B uitgesteld moet worden
tot het voorjaar van 2004. Dit heeft te maken met een verhoogde stoombehoefte en
vorstgevaar in de winter. De grote risico's op schade als gevolg van opbouw van de
corrosieproducten blijft dan bestaan.
Voor de langere termijn kijkt Nerefco vol verwachting uit naar het Cogen project, wat de
stoomsituatie structureel zal moeten verbeteren. Voor nu blijft extra gelden: doe de benodigde
projecten, vertroetel de huidige boilers en opereer ze op de juiste manier, met name niet teveel
indikken om carry-over te voorkomen ("don't treat your utilities as futilities").
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Cogen project in de select fase
Een belangrijke mijlpaal is gehaald
Dinsdag 24 juni heeft Nerefco officieel goedkeuring gekregen van de shareholders om de
Select fase van het Cogen project te starten, een project van rond de 50 miljoen euro!
Dit toont het commitment van de shareholders aan Nerefco, maar een uiteindelijke
goedkeuring van het project vereist van Nerefco dat ze de Business Improvement beloftes
nakomen. Het Cogen project, een vervanging dan wel modificatie van de huidige gasturbines
en waste heat boilers, heeft als doel:
•
•
•
•

De betrouwbaarheid en efficiëntie van stoomopwekking te verbeteren
De capaciteit van stoomopwekking te verhogen
De efficiëntie van elektriciteitsopwekking te verbeteren
De capaciteit van elektriciteitsopwekking te verhogen

Hiermee wordt een zodanige energiebesparing bewerkstelligd, dat Nerefco in één klap de
2005 doelstelling haalt van het energie convenant. Dit is een meerjaren energieverbeteringsverplichting met de overheid, met dien verstande dat Nerefco er naar moeten
blijven streven de gehele raffinaderij zo energiezuinig mogelijk te opereren.
In de Select fase, die tot eind 2003 zal duren, zullen twee alternatieven uitgewerkt gaan
worden:
1. Complete nieuwbouw (Op nieuwe locatie tussen FCCU & CDU area)
2. Modificatie van de bestaande Cogen's (Op de bestaande locatie)
Hoofdzaken die uitgewerkt gaan worden in de Select fase zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Geschiktheid bestaande fundaties
Constructiestudie voor de vervanging van alleen GT's (optie 2)
Constructiestudie nieuwe boiler
Constructiestudie nieuwe cogen (optie 1)
Configuratie stoomdistributiesysteem
Bevestigen dat gaskwaliteit voldoet (waterstof gehalte)
Bevestigen dat de waterkwaliteit voldoet

Het doel van de Select fase is om te komen tot een goed gefundeerde recommendatie welke
optie het meest optimaal voor Nerefco is.

Gasturbine A in Turnaround
Donderdag 30 augustus is dit karwei begonnen. Doordat de 29-F1 stoomboiler op tijd
opgeleverd was, kon ook de Turnaround van de Gasturbine A op tijd beginnen!
Onze stoominfrastructuur is een kritische factor.
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•
•

•

Stoom is belangrijk om onze beschikbaarheid van de fabrieken veilig te stellen, onze
gasturbine installaties zijn daar een onderdeel van.
De gasturbine moet ook niet uitvallen in verband met het contract dat we hebben met
het energiebedrijf. Bij uitval moeten we in plaats van stroom leveren, stroom afnemen
en de winterperiode staat voor de deur.
Voor het down nemen van de CDU4 is er voldoende stoom nodig om de fabrieken uit
te stomen.

Om voor de eerstkomende jaren stoom en energie te waarborgen, totdat de realisatie van het
cogen project een feit is, heeft het management besloten de installatie van Gasturbine A
grondig te laten overhalen. Niet alleen de Gasturbine, maar ook de Waste Heat Boiler, de
Trafo en de Generator zijn uitgebreid aan de beurt. Voor het totale werkpakket is er 1
contractor geselecteerd die alle disciplines beheerst.
Normaal duurt een Turnaround van de Gasturbine ongeveer 3 weken. Nu het totale werk zo
gecompliceerd en omvangrijk is, staan er 6 weken gepland. Het is de bedoeling het geheel 9
oktober weer op te leveren aan Operations, net voor het down nemen van de CDU4.

CDU4 langzaam in de ban van de Turnaround
15 oktober is het zover, dan begint officieel de Turnaround.van de CDU4 waar 6 weken lang
700 mensen hard aan het werk zullen zijn om alles wat open, gereinigd en gerepareerd moet
worden, uit- en in elkaar te sleutelen.
Men zit nu in de aanloopperiode en er wordt van alles voorbereid, zodat anderen straks vlot
aan het werk kunnen. Eén blik op de fabrieken van de CDU4 en je ziet het daar dagelijks
veranderen.
De eerste stellingen groeien 'de grond' uit. 15% staat er nu al, je kunt je voorstellen hoe het er
uit ziet, als de 100% bereikt is!
Plant Inspectie Department (PID) maakt daar nu al dankbaar gebruik van door aan het totale
aantal van 200.000 metingen te gaan beginnen. Dan weten we tijdig wat de conditie is van
een bepaald soort equipment.

Shareholder Nieuws
Wie zitten er in de Nerefco Board?
Onlangs zijn twee leden van de Management Board van Nerefco vervangen, de heren Jim
Lamanna en John Lynn. Ze zijn vervangen door de heren Walter Thünker en Joseph Naylor.
De heer Jim Lamanna, voorzitter van de Board van Nerefco, is benoemd in een andere
organisatie binnen BP, waardoor hij niet meer beschikbaar is als lid van de Board. BP heeft in
zijn plaats per 1 juni 2003 de heer Walter Thünker benoemd als lid van de Board of Directors.
Hij zal tevens de functie van voorzitter vervullen. De heer Thünker heeft de Duitse
nationaliteit en is bekend met de raffinage problematieken. Op dit moment is de heer Thünker
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lid van de Board van de Deutsche BP AG en Veba Oel AG, waar hij ondermeer
verantwoordelijk is voor de raffinaderijen in Gelsenkirchen en Münschmünster, en sinds kort
Chief Operating Officer for BP Rhine Hub.
De heer John Lynn is eveneens benoemd in een andere functie binnen de Chevron Texaco
organisatie, waardoor hij geen deel meer kan uitmaken van de Board. In zijn plaats is
benoemd de heer Joseph Naylor, General Manager, Supply, Trading & Terminals,
Europe/West Africa Products in Londen, in welke functie hij nu al veel te maken heeft met
Nerefco.
Nerefco Board
W. Thünker

BP

Voorzitter

T.R. Harms

BP

D. Gillen

BP

Contact Director

F. Driessen

ChevronTexaco

Contact Director

J.M. Naylor

ChevronTexaco

10. Olie, olie en nog eens olie (deel 12)
“Kolonel” Drake was door zaken onder de aandacht gekomen van de zakenman Townsend,
die voorstelde dat hij dan maar belast moest worden met het slaan van een boring op het door
Seneca oil gehuurde terrein in Titusville. Maar Drake wist niet hoe hij moest boren, hij reisde
begin 1858 naar Tarentum om daar een ‘zoutboorder’ te huren, die hem moest helpen. Dit
alles speelde zich af in de lente van 1859.
Het zat ze niet mee, materiaal kwam te laat of het gebruikte ging stuk en moest op primitieve
wijze worden hersteld. In de nacht van 29 augustus 1859 had men een diepte van 69 ½ voet
bereikt en nog geen olie. Drake, die de zondagsrust stipt toepaste, liet met de wanhoop nabij,
elke zondag het werk staken. Een werknemer die op een bewuste zondag een wandeling
maakte, liep langs de put en zag tot zijn verbazing, dat deze vol olie stond. Hij schepte er een
monster uit en wist Drake’s wanhoop te verdrijven. De eerste olieboring in Pennsylvania was
geslaagd. De put leverde met behulp van pompen 25 vaten olie per dag.
Hiermee bleek Drake inderdaad zijn salaris van $ 1000.- per jaar, dat de Seneca Oil Company
hem betaalde, waard te zijn. Drake heeft nog een andere put geboord, maar die bracht lang
niet zoveel op.
Het was ondertussen niet goed gegaan met de Seneca Oil Company. Het beheer liet te wensen
over en de maatschappij moest in 1864 worden ontbonden. Ook met Drake liep het slecht af.
Om zijn werk in Titusville te kunnen verrichten, had hij verschillende bedragen op
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persoonlijke tittel opgenomen, bedragen die hem nooit zijn terug betaald, omdat ze niet tot de
“officieel” gedane uitgaven behoorden. Als een berooide man stierf hij in 1880.
In Europa boorde men op grote schaal naar water, zout en kolen. Deze Europese methoden
werden later ook in Canada en de Verenigde Staten toegepast bij het zoeken naar zoutwater
voor de zoutziederijen. Het boren naar olie werd in die dagen belemmerd door de toen nog
gebrekkige kennis van de aardoliegeologie. In de dagen van Drake was er zelfs een discussie
of de olie een plantaardige of een dierlijke oorsprong had. Er waren er zelfs die het idee
hadden dat olielagen ontstonden door inwerking van carbiden in de diepgelegen aardlagen.
Alle mislukkingen en successen, die toen verbazing opriepen, zijn nu duidelijk omdat er
inzicht is in de grondstructuren.
In 1855 heeft Thomas Young een ‘anticlinaal-theorie’ * voorgesteld naar aanleiding van zijn
studie over de Birmaanse olievelden, deze theorie werd pas in 1885 na verdere publicatie’s
aanvaard.
* Is in de tektonische geologie een plooi, waarbij de oudste gesteentelagen in het centrum
van die plooi liggen.
Nico ter Horst (wordt vervolgd)

11. Een nacht in Kirgistan
Marijke van den Bos
We zijn op reis door Kirgistan. Met ons voertuig, een oude bus op het onderstel van een
legertruck gemonteerd, trekken we dagenlang over nauwelijks verharde wegen door bergen en
over steppen. We hotsen door elkaar en wie die dag op de achterste bank zit loopt het gevaar
gelanceerd te worden. Maar nu zijn we waar we wezen moeten, een eenzame vallei niet ver
van de grens met China. Hier ligt de karavanserai Tash Rabat als een fort tegen en in de
heuvels gebouwd. Ooit was het een pleisterplaats voor de karavanen die langs de Zijderoute
trokken. Nu blaast een koude wind om de ruwe muren en giert door de spleten. En er
tegenover liggen de ronde yurts waar we zullen overnachten.
Tursun en Djurgalbek wonen met Absamat, hun zoontje van vier in een van de twee yurts.
Het zijn nomaden. Ze hebben schapen, geiten, een paar koeien en een oude truck. Toen ze
hiernaartoe trokken namen ze de ingeklapte yurts achter op hun auto mee. Het kostte hen vier
uur om een yurt op te zetten. Het ronde frame stond in een handomdraai maar het nam wel
wat tijd om de rietmatten en de dikke vilten kleden, ingesmeerd met schapenvet, aan de
buitenkant vast te sjorren. Ook binnen moesten hun kleurige tapijten tegen de ronde wand
worden bevestigd. Op de kale grond legden ze warme vilten kleden met ook daarop weer
tapijten. Rechts van de ingang kwam een eenvoudig kastje te staan met wat huisraad. Het
potkacheltje staat links, de pijp steekt door het dak naar buiten. Om naast hun eenvoudige
inkomen iets bij te verdienen kunnen toeristen - maar dat zijn er niet veel - tegen betaling in
een van hun yurts overnachten.
Inmiddels is de temperatuur behoorlijk gedaald, de wind blaast door het dal. Als we dichterbij
komen zien we een rookpluim uit het dak van de yurt komen. Juri, onze chauffeur parkeert
de truck en we worden welkom geheten door Tursun en Absamat. Met een gebaar van
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welkom duwt ze de zware vilten voorhang opzij zodat we naar binnen kunnen. Zoals het hoort
stappen we met éérst onze rechtervoet over de houten drempel. Het kacheltje brandt, een
emmer met gedroogde mestkoeken staat er als brandstof naast. Tegen de wand ligt het
beddegoed opgestapeld: dikke gewatteerde dekens in felle kleuren. We doen onze schoenen
uit en gaan op de kleden zitten. Tursun brengt een ketel met thee binnen, gevolgd door
Absamat die de theekommetjes draagt. Ze schenkt de warme groene thee in en gooit nog wat
brandstof in de kachel. Het is behaaglijk warm, het ronde ventilatiegat bovenin de yurt is
dichtgetrokken tegen de kou.
Later eten we een dikke noedelsoep met stukken aardappel, peen en vlees. Buiten giert de
wind en het tocht door wat kieren in de hut.We praten nog even na en kruipen dan in onze
slaapzak. Al gauw zijn we allemaal onder zeil. Het keffertje van Tursun laat zich nog even
horen. Dan is het stil.
Het is nacht. Voorzichtig stap ik over mijn slapende medereizigers heen. Ze liggen naast
elkaar, opgerold in hun slaapzakken, onherkenbaar, een rij donkere cocons. Een enkele hoest
even, een ander draait zich onrustig om. Ik duw de voorhang opzij en stap het donker in. Een
ijskoude wind strijkt langs m'n gezicht. Het is volle maan, de vallei ligt doodstil en verlaten in
het melkwitte licht. De karavanserai rust als een donker dier tegen de heuvels. Niets beweegt
er en het enige geluid is de wind en het lichte klapperen van een stuk plastic. Een
onwerkelijke wereld. Ik blijf een poosje staan, kijk naar de sterren en laat deze sfeer op me
inwerken, maar voordat de kou me met z'n dunne vingers te pakken neemt stap ik gauw de
beschutting van de yurt weer in en kruip in mijn warme slaapzak.

12. Centimeters
Door Huib Marsman
Het is best al weer lang geleden dat mij onderstaand verhaal ter ore kwam. Het werd verteld
door Toon Tetteroo; hij was een van de voormannen van de piping ploeg van Wescon, de
contractor die toen bij ons op de BP-raffinaderij voor het onderhoud zorgde.
Toon was iemand die altijd vrolijk door het leven ging. Zo vertelde hij eens lachend dat zijn
vorige baas tegen hem had gezegd, ”Toon, je bent zo’n geweldig goede kracht voor ons
bedrijf, dat waarderen we heel erg. We zouden echt niet weten hoe we één en ander zouden
moeten doen als je hier niet zou werken, maar vanaf aanstaande maandag gaan we het toch
proberen.” Jammer dat Toon niet kreeg wat hij eigenlijk verdiende: een lang, vrolijk leven.
Hij is helaas op de N15 verongelukt tijdens het werk. Ik geloof met een bedrijfsauto, maar dat
laatste doet er niet echt toe.
Terug naar het verhaal waar ik in de aanhef over repte. Voor het civiele werk was er een
andere contractor op het bedrijf en daarbij werkte Maarten, een vriendelijke en rustige oude
man. Hij was bezig zijn laatste werkzame jaren vol te maken en deed dat op een ‘elektrische
hond’, zo’n wagentje met elektromotor op een accu. Daarmee reed hij de hele raffinaderij
rond, maakte hier en daar een praatje, haalde al de volle zakken uit de vuilnisbakken en
verzamelde los vuil. Er werd toen nog goed op gelet dat alles opgeruimd en schoon was!
Toon was nooit te beroerd om anderen te helpen als er iets ‘geritseld’ moest worden en zo
kwam op een dag Maarten naar hem toe met een verzoek om van hoeklijn een frame te lassen
waar hij een glasplaat in kon leggen voor een raam voor op de platte bak. “Hoe groot ?” vroeg
Toon. “Ja, zo ongeveer”, en Maarten gaf met zijn handen aan hoe lang en hoe breed ie
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ongeveer moest worden. “Daar heb ik niks aan hoor Maart” zegt Toon, “ik moet de goede
maten hebben, dan maak ik het wel voor je!” Waarop Maarten antwoordt: “Goed, ik zal het
wel meten dan kom ik morgen weer bij je langs, is dat goed?”
Zo gezegd zo gedaan, de volgende dag kwam hij met een briefje met de maten en Toon
beloofde dat het frame ‘s middags klaar zou zijn want het was een klusje van niks. Maarten
kwam die middag om het ding op te halen en Toon gaf het hem. “Ja maar die is véél te klein
hoor!!!” zei Maarten verbaasd.
“Wat nou, te klein, je hebt hier op dat briefje opgeschreven 60 bij 40 cm, kijk maar!” Met z’n
rolmaat liet hij Maarten zien dat de lengte ècht 60 cm en de breedte ècht 40 cm was. Maarten
stil, grote ogen, onbegrijpend. Maar na enige tijd begon er iets te dagen en toen sprak hij de
onsterfelijke woorden:
“Ja, maar jij gebruikt die kleine centimeters en ik bedoelde die grote !”

13. Acht dagen Sint Petersburg, Novogrod en Moskou (deel 2)
Verslag van een studiereis met HOVO van 3 tot en met 10 mei 2003
Door Petra Hoks
8 mei - Moskou
We vertrokken om kwart over 9 met heerlijk
voorjaarsweer voor een stadsrondrit. Allereerst
werden we voorgesteld aan André onze gids,
een Moskoviet natuurlijk. Hij sprak ook weer
voortreffelijk Nederlands, gaf zelfs Nederlandse
les aan de universiteit van Moskou. Ik keek
mijn ogen uit, wat een verkeer was er. Nee, zo
had ik mij Moskou niet voorgesteld. Ik vond het
een hele ervaring om het Rode Plein met het
Kremlin te zien. Alleen, we mochten er
vandaag niet op. Het Rode Plein was afgesloten
in verband met de viering van bevrijdingsdag
de volgende dag. Dat bezoek hielden we nog te
Hotel Ukraina
goed. We reden naar de Mussenheuvel, waar de
Moskouse staatsuniversiteit staat, gebouwd in
diezelfde suikerbakkersstijl als ons hotel. Aan
de andere kant van de weg had je vanaf deze heuvel een heel mooi uitzicht over Moskou. We
Stopten hier even en belandden op een soort vlooienmarkt waar alle mogelijke souvenirs te
koop waren. Vlakbij was ook een soort springschans voor skiërs. We vervolgden onze tocht
met een bezoek aan het Novodevitsji klooster, (Jonge Meisjes Klooster) waar Peter de Grote
zijn halfzuster Sofia liet opsluiten. Repin heeft van haar een schitterend schilderij gemaakt. In
de kerk van dit klooster, dat tegenwoordig in gebruik is als museum, bewonderden we een
schitterende iconastase. Natuurlijk brachten we ook weer een bezoek aan het kerkhof, waar
onder andere Nikita Kroesjtsov en zijn vrouw Nina begraven liggen. Eveneens zijn hier de
graven van beroemde mensen uit de Russische cultuur, zoals Tsjechov, Gogol. Na veel
zoeken vonden we ook het grafmonument van Raisa Gorbatsjova. Ik begon inmiddels aardig
honger te krijgen en was blij dat we eindelijk weer naar de bus gingen. Ik houd niet zo van
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kerkhoven, het zegt me weinig voor het graf van een beroemd iemand te staan. Het maakt me
nog al melancholiek. Ik lees liever zijn boek of luister naar zijn muziekstuk.
Weer in de stad, werden we “los gelaten” om op eigen gelegenheid ergens te gaan lunchen.
Duidelijk werd afgesproken waar en hoe laat we weer zouden vertrekken. Babs en ik
belandden in een Grieks restaurant. We kregen de spijskaart, ja wat zouden we nemen? Alles
was in het cyrillische schrift. Vlakbij ons zat een meisje die wel voor ons als tolk wilde
fungeren. Door haar bemiddeling kregen we een heerlijke soep en ook nog een soort Grieks
broodje. Natuurlijk ontbrak ook de wijn niet.
Op tijd waren we weer bij de bus om naar de Tretyakov Galerij te gaan. Dit museum dat een
schitterende verzameling schilderijen van voornamelijk Russische schilders uit de 18 e, 19e en
20e eeuw heeft kan vergeleken worden met ons Rijksmuseum. Onze gids gaf bij diverse
schilderijen hele goede uitleg. Wat zijn de schilderijen van Repin toch bijzonder. Maar ook
andere Russische schilders waar we nog nooit van gehoord hadden, hebben werkelijk
meesterwerken geproduceerd. Op weg naar de bus kwamen we langs het standbeeld van
Repin, waar we natuurlijk bij op de kiek gingen.
In het hotel vlug gegeten omdat we ’s avonds met de helft van de groep een bezoek zouden
brengen aan de Russische metro. Omdat het in de metro zo druk is had Greetje ons strenge
instructies gegeven. Mocht je onverhoopt op een perron achterblijven, blijf staan tot de groep
er weer is en als je per ongeluk in de metro achterblijft, stap het eerste station uit en blijf daar
op de groep wachten. Verder vertelde ze ons dat het woord uitgang uit 6 letters bestond en het
woord ingang uit 4. Door een nogal obscure buurt liepen we richting metrostation. Onderweg
passeerden we een slaapplaats van zwerfhonden. Een maal beneden in een werkelijk
schitterend metrostation klitten we als bange schoolkinderen aan elkaar, als de dood om de
groep kwijt te raken. Toch had ik best nog wel tijd om de schitterende stations te bewonderen.
Niet voor niets worden de metrohaltes de ondergrondse paleizen voor het volk genoemd. De
aanleg van de metro begon midden jaren dertig van de vorige eeuw.
Weer terug in het hotel gingen we in de bar nog een wodka drinken waar we midden tussen
een escort service belandden. Wij, oude ‘onnozele halzen’ keken onze ogen uit. Bloedmooie
meisjes die in niets verhullende korte jurkjes liepen te paraderen. Hun publiek leken mij
kerels van het mafioso type.
9 mei - Dag van de Overwinning
Vandaag is het voor de Russen de dag van de
overwinning waarbij zij de overwinning op nazi
Duitsland vieren. Ons geplande programma kon niet
doorgaan, onze Russische gids had een vrije dag,
waardoor wij ook een vrije dag hadden. Op advies van
Greetje zijn we naar de Erenberg gelopen waar het
grote feest plaats vond. Het was een behoorlijk eind
lopen. Onderweg brachten we nog een bezoek aan het
Borodino-panoramamuseum. Het is een cilindrisch
gebouw en binnen bevindt zich een heel groot
schilderij, te vergelijken met het panorama van
Mesdag. Het stelt de slag van Borodino voor waarbij
de Russische generaal Koetoezov zijn troepen inzette tegen het leger van Napoleon.
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Na dit bezoek liepen we weer verder richting Erenveld waar we de hele dag op het feestterein
rondgelopen hebben. Er heerste een aangename en heel ontspannen sfeer. De Russen vierden
echt feest. De meesten liepen in hun paasbeste kleding rond. Ook zagen we veel
oorlogsveteranen rondlopen die zowat dubbelklapten onder het gewicht van al hun
oorlogsdecoraties en insignes.
Op het feestterrein waren onnoemelijk veel fonteinen, een gedenknaald en een heel mooi
Russisch kerkje, de Overwinningskerk. Daar zijn we ’s middags ook nog even binnen
geweest. Aan het einde van het feestterrein werd een openluchtconcert gegeven onder leiding
van de dirigent Valeri Gergjev. Door ons op een voorzichtige manier tussen het publiek te
bewegen, stonden we op een gegeven moment bijna vooraan.
Heerlijk was het om naar al die blije en feestende Moskovieten te kijken. Hele families zaten
bij elkaar te eten, te zingen en waren zelfs aan het dansen. Terwijl we er naar stonden te
kijken werden we op een gegeven moment in de groep getrokken om mee te dansen en ik
kreeg een paar dikke zoenen van een Russische vrouw. Ze herhaalde maar steeds hetzelfde
woord en wij maar niets begrijpen van wat ze nu eigenlijk bedoelde. Op de terugweg naar het
hotel wilden we langs de Moskwa lopen, maar we konden de rivier niet vinden. Gelukkig
kwamen we al gauw een andere groep van het gezelschap met Greetje tegen die ook naar de
Moskwa aan het zoeken waren. De middag was inmiddels al aardig gevorderd en we hadden
nog steeds niets gegeten. Met z’n allen zijn we verder gelopen en eindelijk kwamen we langs
een mooi restaurant. Het was zo te zien nog een heel chique restaurant ook. Heerlijk op het
terras gezeten waar iedereen koffie met gebak nam. Ik had zo’n enorme honger dat ik een
heerlijke salade genomen heb. Uiteindelijk hebben we de rivier toch nog gevonden en zijn zo
weer richting hotel gelopen waar we zowat op ons tandvlees aankwamen. ’s Avonds op ons
gemak in het hotel gegeten. Na nog een afzakkertje aan de bar, weer temidden van de
escortdames, lagen we doodmoe om 11.30 uur op bed.
10 mei - Kremlin en Rode Plein
Vandaag alweer de laatste dag van onze
Rusland reis. Het zou de dag worden want we
gingen eindelijk naar het Kremlin. Om 7 uur
opgestaan, eerst ontbeten en koffer gepakt. Om
9.30 vertrokken we met de bus naar het
Kremlin. De straten waren uitgestorven,
vanwege de vrije zaterdag denk ik. Ik vond het
een hele sensatie om in het Kremlin te zijn.
Wat me onmiddellijk opviel waren de
Romeinse cijfers van de klok van de
Verlossingstoren. Er stond een Romeinse IV
en niet zoals bij andere klokken de Romeinse
IIII. In het Kremlin zijn vier hoofdkerken. We
Het Rode Plein
hebben een bezoek gebracht aan de Maria
Hemelvaart
kathedraal
die
helemaal
beschilderd is met iconen en fresco’s. Zelfs de pilaren zijn beschilderd. Buiten ligt, op de
grond, de grootste klok ter wereld, de Tsarenklok. De klok bleek te zwaar om in een toren te
hangen. Ook bewonderden we het grootste gietijzeren kanon ter wereld uit 1586.
Waarschijnlijk is de bedoeling van dit kanon om indruk te maken, want het is nog nooit
gebruikt. Buiten het Kremlin liepen we over het Rode Plein, wat een sensatie om daar te
lopen. Natuurlijk kon een bezoek aan het Lenin mausoleum niet uitblijven. Iedereen moest
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zijn fototoestel aan André in bewaring geven want binnen mocht vanzelfsprekend niet
gefotografeerd worden. Raar idee om daar langs het gebalsemde lichaam van Lenin te lopen.
Ik vond zijn gezicht er heel raar uitzien, net papier maché . Er was nog even tijd om een
bezoek te brengen aan het beroemdste warenhuis van Moskou, de GOEM, dat aan het Rode
Plein staat. Binnen ziet het eruit als een passage met allemaal aparte winkels, zowel boven
als beneden met hier en daar bruggen om boven van de ene kant naar de andere kant te lopen.
Alle dure West-Europese merken waren vertegenwoordigd. Niet bepaald een warenhuis voor
de gewone Rus. Ik heb daar een matroesjka gekocht. Na buiten nog een laatste blik op de
schitterende Basiliuskathedraal met haar bonte koepels geworpen te hebben was het tijd om
naar het vliegveld te gaan. Mijn laatste roebels op de luchthaven aan een slaatje en wat te
drinken uitgegeven en voor we er goed en wel erg in hadden vertrokken we precies op tijd
richting Amsterdam. Tijdens de vlucht het hele Rusland-gebeuren nog eens de revue laten
passeren en vanzelfsprekend plannen gesmeed voor een reünie.

14. Een anekdote uit de Controlekamer.
Henk I contra Henk II
Door Karel Smits
In de 70-iger jaren waren de voorzieningen voor het personeel bij de grote bedrijven heel wat
kariger dan tegenwoordig. Koffie- of frisdrankenautomaat lieten nog jaren op zich wachten.
De afwezigheid van de magnetronoven werd in die tijd gecompenseerd door een elektrisch
kookplaatje in het koffiehok van de toenmalige BP-controlekamer.
In deze no-nonsenstijd nam Henk I in zijn middag- of nachtdienst vaak een prakkie of een
pannetje nassi mee naar zijn werk. Tegen de tijd dat iedereen wel een beetje trek begon te
krijgen zette hij zijn prakkie alvast op een laag pitje van genoemde kookplaat.
Nou wilde het geval dat het reukorgaan van collega Henk II hoog ontwikkeld was op het
gebied van etensgeuren. Zoiets als een hash-hond op schiphol, maar dan voor nasi of goulash.
Henk I had zijn pannetje nog maar net op de plaat gezet of de speurneus van Henk II bracht
de eigenaar van deze neus linea recta, van welke plaats op de plant dan ook, naar het
pruttelende pannetje op de kookplaat. Even kijken dacht Henk II, mmm.... even proeven.
“AFBLIJVEN HENK!!!!” schalde het tevergeefs uit de controlekamer.
Daar kreeg Henk I natuurlijk flink de balen van zodat hij zon op een beschermingstactiek van
zijn warme prakkie tegen ongenode gasten. Blijkbaar met succes........ want toen op een goeie
dag Henk II weer eens de kortste weg koos naar het pannetje op de kookplaat en met een
lepel reeds in de hand verlekkerd het deksel van het pannetje tilde, deinsde deze snoeper met
walging achteruit onder de hartgrondige uitroep: “gadverdamme !!!”.
De toegestroomde collega’s waren toch wel erg benieuw waarom Henk II zich zo
tegennatuurlijk gedroeg. Toen ook zij het dekseltje optilden, werden de heren vanuit het
pannetje triomfantelijk toegelachen door het kunstgebit van Henk I, dat hij boven op de nasi
had geparkeerd om zijn maaltijd tegen indringers te beschermen. Er is die avonddienst om de
slimmigheid van Henk I nog heel wat afgelachen. Hij kon zijn nasi die avond zelfs niet
helemaal op. Het leek wel meer dan anders........
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15 Personalia
Juni 2003

Juli 2003

Met Nerflex : J. Schreuders

Overleden

Aug. 2003

R.H. Weps J. Trip
E. Huisman

September 2003
M.J. Kreischer-Grundlach
H. van Hassel

: 24 augustus 2003, de heer Theo W.A. Hegge in de leeftijd van 68 jaar.

In memoriam Theo Hegge

In mei 2001 heeft Theo zich aangemeld als lid van de redactie van het Seconer-nieuws.
Op 21 mei heeft hij voor de eerste keer een vergadering bijgewoond en het bestuur en
redactie op de hoogte gebracht van zijn afasie, ontstaan door een aantal herseninfarcten.
Deze problemen hebben Theo er niet van weerhouden de draad weer op te pakken.
Theo heeft samen met Piet van Kessel de door u zeker gelezen interview’s gemaakt en hij was
daarbij een gangmaker.
Eind 2002 kwam Theo weer in het medische circuit terecht, in juli is hij voor een operatie
opgenomen.
Hoe triest dan ook, het was het begin van het einde. Diverse complicaties hebben er toe geleid
dat Theo op 24 augustus is overleden.
Wij wensen Ank, kinderen en kleinkinderen sterkte met het verwerken van dit verlies.
Bestuur en Redactie Seconer
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